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BEVEZETŐ 

Új tankönyv segítségével tanítani mindig kihívást jelent a szaktanár számára. Különösen abban 

az esetben, ha a tankönyv stílusa, szellemisége és a tudásról való felfogása eltér az évtizedeken 

át megszokottól. A kísérleti, majd az átdolgozásával készült újgenerációs földrajztankönyvek 

az aktív tanulói munkára épülő tudásszerzésen alapulnak. A hagyományoktól eltérően nem 

leíró jellegűek, hanem gondolkodtatók; a tanulók kérdések megválaszolásával és feladatok 

megoldásával a tényeket oksági rendszerükben (okaikkal és következményeikkel együtt) 

ismerik meg. Az információkért, a tényekért meg kell dolgozniuk egyénileg, párban vagy 

csoportosan. Szemelvények, ábrák, térképek, állóképek és adatsorok elemzésével, társaikkal, 

tanárukkal folytatott sokféle kommunikáció során nemcsak ismereteik bővülnek, hanem 

készségeik is fejlődnek, miközben szélesedik a földrajzi-környezeti szemléletük, azaz 

fokozatosan gyarapodik a tudásuk. A tudás akkor hasznos, ha az iskolán kívül is felhasználható. 

Ennek érdekében a feladatok a mindennapi tapasztalatra építenek, vagy éppen a földrajzórán 

szerzett tudás iskolán kívüli felhasználására irányulnak. Olyan eszközök használatát 

szorgalmazzák, amelyek egyébként szintén ott vannak a tanulók iskolán kívüli életében, de 

nem szakszerűen, vagy nem a szaktudományi információ megszerzésére, feldolgozására, 

rögzítésére használják azokat (például GPS, okostelefonos applikációk).  

A kézikönyv a 7. és a 8. osztályos általános iskolai újgenerációs földrajztankönyv 

értelmezésében nyújt segítséget. Magyarázza a tananyag felépítésének rendszerét, a 

tudásépítés fogalmi kockáinak egymáshoz illesztését, ezáltal segítve a földrajz tanításának és 

tanulásának folyamatát. A kézikönyv útmutatást ad abban, hogy egy-egy fogalomkört az adott 

leckében milyen mélységben szükséges feldolgozni, mi volt az előzménye, és hogy miben, 

miként folytatódik majd a későbbi témák, évfolyamok során. Felhívja a figyelmet egyes 

szaktudományi kérdések helytelen iskolai feldolgozási gyakorlatára, és bemutatja az új 

értelmezések irányvonalát. Módszertani javaslatokat ad az egyes fejezetek, leckék 

megközelítésére, feldolgozásmódjára, esetleg eszközére a különböző tanulói összetétel és 

technikai lehetőségek figyelembevételével. Bemutatja a tankönyvhöz kapcsolódó 

munkafüzeteket, az általános iskolai földrajzi atlaszt és a tudást ellenőrző feladatlapokat is, 

hiszen ezek felépítésükben, módszertani megoldásaikban egymáshoz szervesen illeszkedő, 

egymást kiegészítő, tudásfejlesztő taneszközök.  
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

A magyar köznevelési rendszer nagyszabású vállalkozása – az általános tananyagfejlesztési 

program keretében a kísérleti tankönyvek kidolgozását, kipróbálását és átdolgozását1 követően 

– az újgenerációs tankönyvek elkészítése. E folyamat során a kísérleti földrajztankönyvek, 

munkafüzetek és atlaszok a 2015–2016. években készültek el. A kipróbált, majd átdolgozott és 

akkreditált 7. osztályos földrajz tankönyv a 2017/18. tanévtől, a 8., 9. és 10. évfolyamosok a 

rákövetkező tanévtől kerülnek használatba. Tekintsük át, hogy a tankönyvkritikai vizsgálatokra 

(Kojanitz L. 2014) alapozva mik voltak a program fő fejlesztési feladatai, és azok miként 

valósultak meg a nyomtatott földrajzi információhordozókban! 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

Tanítás-tanulás tudománypedagógiai alapon 

A földrajz olyan tantárgy, amely a természettudományokból nőtt ki, de jelenlegi 

ismeretanyaga lényegében már nem a természettudományokat alapozza, hanem a 

társadalomtudományokat (általános iskolában a tananyag közel fele természetföldrajzi 

jellegű, a gimnáziumban viszont már csak az egyharmad része). Az iskola feladata a társadalom 

műveltségképének formálása; minden tantárgy hozzáteszi az általa képviselt tudományág 

igényéből következőt. Ám a még mindig természettudományos tárgyként elkönyvelt földrajz 

hogyan tud megfelelni a tudománypedagógia2 elvárásainak? A természetföldrajzi vagy a 

társadalomföldrajzi gondolkodásmódot képviselje az iskolarendszerben? Persze 

válaszolhatjuk, hogy mindkettőt, amit szívesen tesz is (igaz, közben folyamatosan csökken az 

időkerete). A tantárgy a tankönyvek segítségével ismereteket nyújt a tanulók számára arról, 

miként változik, formálódik a tudás egy-egy tudományterületen (például geológia, geofizika, 

éghajlattan, csillagászat, térképészet, regionális tudomány), és hogy milyen módon valósul 

meg a tudományos ismeretek felhasználása a mindennapi életben (például forradalmi 

változások a Világegyetem kutatásában, térinformatikai alkalmazások rohamos terjedése, 

katasztrófa-előrejelzések, a digitális közösségi kommunikációs formák hatékonysága). A 

tudomány szerepe akkor lesz kézzelfogható a tanulók számára, ha mai példákat is látnak. 

Letűnt korok tudományos kutatói tevékenységének megismerésénél életszerűbb, ha ma is 

köztünk élő és alkotó emberekkel találkozhatnak legalább a tankönyvekben (például 

beszámoló magyar sarki expedícióról, ismert kutató fotója terepi munka közben). Még 

életszerűbb, ha a tanulók maguk is kipróbálhatják a tudomány egyes tevékenységeit (például 

vizsgálódnak, gondolatkísérleteket végeznek, kutatásalapú tanulásban vesznek részt). Nem 

                                                           
1 TÁMOP 3.1.2/B-13 projekt keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a 2014–2018 közötti időszakban, 
több szakaszban. 
2 Tudománypedagógia: „a pedagógiának mint ismeretrendszernek, illetve a pedagógiai gyakorlat világának egyik 
olyan lehetséges eleme, összetevője, mint az olvasás-, az irodalom- vagy a történelempedagógiai, természetesen 
azzal a megszorítással kiegészítve, hogy a tudománypedagógiai észjárásba és tevékenységbe nemcsak a 
tudomány eredményeinek a számbavétele tartozik, hanem az a mód is, ahogyan a kutatási eredmények 
születtek. Tehát a kutatásmódszertan maga.” (Zsolnai J., 2006) 
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baj, ha az olykor kisebb kudarccal is jár, hiszen a tanulóknak nem kell tudományos erejű 

felfedezéseket tenniük, csak végig kell járniuk a megismerés útját. Nevelő hatású lehet azzal 

szembesülni, hogy bár sok mindent tudnak, de nem mindent helyesen vagy elegendő 

mélységben, illetve hogy az övékétől eltérő vélemények, gondolkodásmódok is léteznek. 

Miközben a különböző véleményeket és elképzeléseket ütköztetik, tapasztalatokat szereznek 

az emberi és a tartalmi-tudományos konfliktusokról is. 

A tanulók számára releváns tudás kiválasztása 

Az iskolai tananyag akkor szól a diákokhoz, ha folyamatosan kapcsolatot teremt a mindennapi 

valóságban tapasztalt jelenségekkel és problémákkal. Ez egy állandó oda-visszautalási 

rendszer működését feltételezi, hiszen a tanulási folyamatot célszerű a tapasztalatokból 

kiindulva felépíteni, a tudásfejlesztést követően pedig vissza kell térni annak gyakorlati 

hasznosíthatóságához, hasznosításához. Elvileg szinte minden tanulási folyamat így épül fel, 

de ezt a tantervi követelmények és a tanítási gyakorlat olykor felülírják. 

A természetismeret tantárgyban az 5–6. évfolyamon már nagyon sok mindenről esik szó, ami 

földrajzi tartalmú (is). Tananyaga túlméretezettnek tűnik, ha a témákra és a fogalomkörökre, 

és nem a fejlesztés lényegére figyelünk. A jelenségekre, az egyszerű tényekre és kapcsolatokra 

alapvetően élményszerűen kell rányitni a tanulók szemét. Azok rendszerbe helyezése, 

szaktudományi alapú és szemléletű rendszerezése a 7–8. évfolyam fejlesztési szakaszában 

történik, de jelentős részük csak a 9–10. gimnáziumi évfolyamokban teljesedik ki. A 7–8. 

évfolyamon kerül sor a földrajzi részletek megismerésére, térbeli (hol?) és időbeli (mikor?) 

struktúrákban való elhelyezésére. A tanulók előtt először (az önálló földrajztanulás kezdetén) 

feltárulnak általános földrajzi tények és összefüggések a fizikai földrajz világából: a szilárd Föld 

különböző nagyságrendű összetevői (például gömbhéjak, kőzetlemezek, kőzetek) és a földrajzi 

övezetességi rendszer elemei (időjárás és éghajlat, élővilág, felszínformálódás, vízjárás, talaj, 

építkezés, életmód és gazdálkodás). Majd a regionális földrajzi témák feldolgozása során a mi 

és hol, a miért ott és miért akkor, illetve a mi a következménye kérdéscsoportokat egyre tágabb 

térben vizsgálják. Így jutnak el a helyi léptéktől (lakóhely, megye, Magyarország) a különböző 

regionális nagyságrendekhez (szomszéd országok, Európa, távoli kontinensek), a globális 

szintre pedig csak utalás történik (az a középiskola feladata). A közelitől a távoli, az ismerttől 

az ismeretlen felé vezet a megismerés útja. Ez nem könnyű, mert a tananyag jelentős része a 

tanulók által nem ismert térben zajló jelenségekkel, folyamatokkal és összefüggésekkel 

kapcsolatos, amelyekről a diákoknak alig vannak képzeteik. Ezért (is) célszerű mindig mindent 

az ismerthez hasonlítani, viszonyítani. Az ismeretek alkalmazásához és a készségek 

fejlesztéséhez pedig minél több életszerű feladatot kell használni. Olyanokat, amelyek 

problémafelvetése, műfaja és formája a lehető legjobban hasonlít az iskolán kívüli világ 

helyzeteihez, azaz a mindennapi élethez. Azonban ne felejtsük el, hogy közben a tanulóknak 

el kell sajátítaniuk nemcsak a valóság megismerésének, hanem a problémák 

megválaszolásának algoritmusait is! 
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A lényeget megragadó tananyagtervezés 

A tanítási-tanulási folyamat sikere nagyban múlik azon, hogy szaktanárként mennyire vagyunk 

képesek „nagyvonalúan” gondolkodni a tartalomról, mennyire tudjuk elengedni a részleteket, 

mennyire látjuk át az egyes tartalmi mozaikok egymáshoz illeszkedését, szerepüket a 

tananyagrendszer egészében. Hogyan vagyunk képesek a kis mozaikokból fokozatosan 

építeni a tanulók tudását, mindig csak azt, annyit és úgy, amit, amennyit és ahogyan akkor 

képesek befogadni, elsajátítani, ami és amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 

továbbhaladjanak a tanulási folyamatban. Másként fogalmazva: eredményes tanulás csak 

akkor lehetséges, ha a tanulók tudását (ismereteiket és készségeiket) minden órán a már 

ismertre, megértettre és megtapasztaltra építjük. Nem kell, nem szabad egy fogalommal, 

ténnyel, jelenséggel kapcsolatban mindent megtanítani akkor, amikor először előfordul. A 

tudás nem az ismeretelemek mennyiségével mérhető, hanem a rendszer(ek)be 

illeszkedésének a minőségével. Tehát hagyni kell érni! A jól felépített tananyagrendszerben 

nem véletlenül vannak ott a dolgok, ahol. Egy elem kiemelése vagy éppen túlzott, nem a 

lényegre koncentráló feldolgozása felborítja a tananyag építkezésének logikáját, és 

sikertelenséghez vezet. (Érdekes módon a kísérleti tankönyvek kipróbálóinak nagy része 

éppen ezt kérte számon a 7. osztályos tankönyvön, például miért kell a monszunról háromszor 

is beszélni, miért nem tisztázzuk a trópusi és a mérsékelt övezeti monszunéghajlat minden 

részletét azonnal a földrajzi övezetességnél.) 

A fokozatos és folyamatos tananyagépítési munkában támaszkodnunk kell a Nemzeti 

alaptantervre, a kerettantervre és a tankönyvek által nyújtott módszertani segítségekre. 

Hangsúlyozzuk, hogy a tankönyvek tartalma csak a tantervvel együtt értelmezhető. Érdemes 

átgondolni a tantervi és a tankönyvi tartalmakat még a tanítási-tanulási folyamat megkezdése 

előtt (praktikusan a 7. évfolyam előtt és minden tanév elején) abból a szempontból, hogy 

milyen feltételeket teremtenek a Nemzeti alaptanterv Földünk–környezetünk 

műveltségterületére, illetve az általános és középiskolai kerettantervek földrajz tantárgyra 

vonatkozó gondolati csomópontjainak, kulcsfogalmainak, adaptív tudást hordozó 

összefüggéseinek, értelmezési kereteinek megtanulásához és alkalmazásához. A tankönyvek 

első olvasásra nem emelik ki egyértelműen az egyes témakörökön átnyúló diszciplináris 

alapelveket és fogalmakat, hiszen elsődlegesen a tanulók tanulásának munkaeszközei (nem a 

tanároké!). Hasznos lehet szaktanárként elkészíteni és áttekinteni a főbb fogalmak hálóját 

témakörönként (fejezetenként), évfolyamonként és tanulási szakaszonként, amely során 

nyilvánvalóvá válik egy-egy tudáselem bővülése, mélyülése. Újabb és újabb kontextusokban 

történő gyakorlása a tanulók számára is érzékelhetővé teszi a kapcsolatát más fogalmakkal, 

tantervi elemekkel. A fogalmi háló elkészítésében segíthet a tankönyv végén lévő tárgymutató 

és a leckék végén lévő fogalomlista is. Ide kapcsolódik, hogy a tankönyvekben nemcsak a 

szöveg hordoz tudástartalmakat, hanem az ábrákon, képeken, térképeken túl a feladatok, 

kérdések is. Sőt, a tudásmélyítésben (beleértve a fogalmi tudás szélesedését, mélyülését is) 

alapvető szerepük van. Sok olyan tudáselem van, aminél nem számszerűsíthető a hozzá 

kapcsolódó információelemek mennyiségi gyarapodása, viszont a velük való műveleteken 
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keresztül gyarapszik a tudás (például új értelmezést nyer egy fogalom, gazdagodik a fogalom 

tartalma, árnyaltabbá válik elemeinek a megítélése).  

I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A 2000-es évek legnagyobb pedagógiai-szakmódszertani kihívása a köznevelés területén 

annak a tanítási-tanulási gyakorlatra vonatkozó szemléleti váltásnak a megvalósítása, amit a 

korábbi évszázadokban jellemző tananyagközpontú tanítással szemben tanulóközpontú 

tanítási-tanulási folyamatként foglalhatunk össze. Ebben a szaktanár szerepe jelentősen 

megváltozott, immár nem elsősorban az információhordozó szerepét tölti be, nem is a tudás 

egyetlen képviselője az iskola világában, hiszen azt megoldják a nyomtatott és a digitális 

taneszközök. A feladata sokkal inkább az, hogy közvetítsen az információk, a valóság, a 

tudomány és a tanulók között, hozzásegítse tanítványait az információk kritikus 

megszerzéséhez, feldolgozásához, értelmezéséhez és felhasználásához. A tanár a szakember, 

az, aki a szaktudományi ismeretek stabil birtokosa, de legalább annyira a pedagógiai és a 

szakmódszertani tudásé, a tanári mesterségé is. Ő a tanítványok ismerője. Mindig tudja, hogy 

melyik tanítványának mik az erősségei és a gyengeségei, érzelmei, miben szorul éppen 

segítségre, mely kompetenciáját szükséges és hogyan, mivel lehet fejleszteni. Így ezek 

figyelembevételével igazítja a tananyagot a tanítványaihoz, nem pedig tanítványaira 

kényszeríti a tananyagot és a módszerét!  

A tanulóközpontú tanítási-tanulási folyamat 

Természetes, hogy a tanítási folyamat során a szaktanár először mindig az osztály egészében 

és a tanterv, a tanmenet alapján soron következő tananyagban3 gondolkodik. A tanítási órára 

való felkészülése során megállapítja, hogy milyen tartalmú tananyagot kell feldolgozni, és azon 

keresztül mely készségterületeket kell fejleszteni. Ám ennek csak akkor van értelme, ha az óra 

tartalmai, tevékenységei szervesen illeszkednek a tanulók tudásrendszerébe, azaz 

támaszkodnak az előzményekre, és a tanár már a megvalósítás pillanatában pontosan tudja, 

hogy miben fog folytatódni ez a tartalom és ez a tevékenység a későbbi órákon, hónapokban, 

években. 

A tanulóközpontú oktatás modellje 

 A tanár először kapcsolatot teremt a tanuló előzetes tudásával: feleleveníti az 

aktuális témához, tudáselemhez kötődő korábban tanult tartalma(ka)t (például 

kérdéssel, feladattal, előfeltevésből vagy tudottnak véltből kiinduló táblázattal), 

elsajátított műveletet, rutint, készséget (például tematikus térképről, 

infografikáról, diagramról olvastat le tényeket). 

 Azután jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi vagy rendezteti az 

új tartalmakat: lerajzoltatja a frissen szerzett képzetet, megállapíttatja a 

                                                           
3 Tananyagon értsd a tartalmat, a készségfejlesztést és a feladatkörnyezetet együttesen! 
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nagyságrendjét, már ismertekhez viszonyítja, továbbá táblázatba (például igazság-, 

fogalom- vagy mérlegelő táblázatba), gondolattérképbe (például fogalomtérképbe, 

ismerettérképbe4) foglaltatja. 

 Lehetőséget biztosít a tanulóknak az önálló reflektálásra: megfogalmaztatja 

nemcsak az újonnan elsajátított tartalmakat (lehetőleg a korábbiakhoz 

viszonyítva), hanem tudatosítja bennük, hogy mennyiben tudnak többet, miben 

lettek ügyesebbek, milyen új műveleti tudással gazdagodtak, milyen tapasztalatra 

tettek szert. 

 Végül alkalmat ad a tanultak kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására 

is: a kiindulásihoz képest átfogóbb probléma megválaszolását kéri, egy másik vagy 

egy gyakorlati példában alkalmaztatja az új tudást (például gondolkodási 

stratégiatérképet készíttet). 

A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás felhasználása 

Csakhogy a tanulók erősen különbözőek tudásukban, készségeikben, motivációikban és 

tanulási hajlandóságukban éppúgy, mint tudásszerzési és -befogadási módjukban. Ezért a 

tankönyveknek alkalmat kell adniuk arra, hogy a tanulás során a diákok ne csak nyelvi és 

logikai, a földrajz esetében kiemelten térbeli intelligenciájukat használhassák, hanem legyen 

mód a többi intelligenciaterület mozgósítására, kreatív használatára is. Nemcsak azért, mert 

ezek fejlesztése általában szükséges, hanem főként azért, mert a tanulók eltérő módon 

közelítik meg a tananyagot, a tanulási folyamatot. Szükség van a vizuális kifejezési módok 

alkalmazására, ami a kevésbé fejlett verbális képességű tanulók számára is esélyt ad fogalmi 

képzeteik leképezésére, kommunikálására. Mindezen túl a rajzolás kiváló eszköze a 

földrajztanulásnak. A tanulás előtti előzetes és a tanulás utáni helyes képzetekről könnyen 

tájékozódhat a tanár, ha a tanulók lerajzolják a fogalmat (például az alföldet, a 

tölcsértorkolatot, az agglomerációt), a tájat (például a mérsékelt övezeti sivatagot, a forró 

övezeti magashegységet, a mediterrán tipikus tájat), a jelenséget, folyamatot (például a 

kőzetlemez-alábukást, a szélváltást a monszunvidéken). Tanulságos lehet, ha a tanulók 

(lehetőség szerint önállóan) összehasonlítják egymással a rajzaikat, mert erősíthetik egymást 

az észrevett hasonlóságok, látványosan tetten érhetők a hibás tartalmi elemek, ezért 

könnyebb a javításuk, maradandóbb lesz a tudástartalom. A diákok rajzolási hajlandósága, 

kedve 7. és 8. osztályban mérsékeltebb, mint a korábbi (vagy akár későbbi) életszakaszokban, 

viszont kedvelt kifejezési mód ekkor a képmontázs, plakát, tabló vagy infografika alkotása, 

akár analóg, akár digitális módon, amiben nagy szerep jut a kreativitásnak és a művészi 

kifejezési készségnek. A regionális földrajz tanulása szinte elképzelhetetlen ezek nélkül, hiszen 

a tájak, országok, megyék, régiók földrajzi jellemzői szemléletesen összefoglalhatók általuk.  

                                                           
4 A tankönyv alapvetően a gondolattérkép kifejezést használja mint összefoglaló fogalmat, azonban a 
gondolattérképeknek több típusa van (fogalmi térkép, ismerettérkép, gondolkodási stratégiatérkép), amikre a 
kézikönyvben alkalomadtán utalunk. Megjegyezzük, hogy a gondolattérkép nem azonos a mentális (elme) 
térképpel, annak csupán egyik fajtája az érzelmi térkép és a tapasztalati térkép mellett. 
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A verbális kommunikáció befogadás-visszaadás típusú alapesete mellett fontos az 

irodalmi és dramatikus kifejezési módok bevonása a természettudományos tantárgyak 

tanulási folyamatába. Sok tanuló szívesen ír verset, történetet tájról (például lakóhelyi tájról, 

számára kedves idegenforgalmi körzetről), jelenségről (például zivatarról, áradásról), 

eseményről (például mi történt a Föld Napján?), életmódról (például hogyan zajlik egy 

egyenlítői övben lakó gyerek egy napja?) a valóság, kép vagy szemelvény alapján. Nemcsak 

azok földrajzi tartalmáról, hanem hangulatáról, benyomásokról, hozzájuk kapcsolódó 

érzelmekről, amelyek felébresztése vagy tudatosítása hozzájárulhat a motivációhoz, ezáltal az 

eredményes tanuláshoz. Hasonló a helyzet a dramatizálással. Egy-egy történet eljátszása 

helyzetgyakorlatban (például Kolumbusz partraszállása Amerikában), empátiagyakorlatban 

(például mit érezhetnek és hogyan cselekszenek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor, 

aszálykor, gazdasági válság idején) vagy egy eseménytabló (például mit jelent a gazdasági 

szerkezetváltás egy család életében?), egy bírósági tárgyalás lebonyolítása (például állítsuk a 

vádlottak padjára a kőszenet!) lehetőségeket ad a tanulói önkifejezésre. Ám nem kevésbé 

fontos, hogy a dramatizálás hozzájárul a tartalmi lényeg megragadásához, az időbeliség vagy 

a térbeliség felismeréséhez, az összefüggések könnyebb megértéséhez. Megjegyzendő, hogy 

ezek a feladattípusok alternatívát kínálnak a hagyományos verbális tanulással szemben, a 

tanulók számára választhatók (ha kedvet éreznek hozzá vagy könnyebben kifejezik magukat 

azok által), tehát semmiképpen ne váljanak a tanulás kötelező elemeivé! 

Annyit tudsz, amennyit alkalmazni tudsz – mondjuk gyakran a gyerekeknek, utalva arra, 

hogy a tudás arra való, hogy felhasználjuk mindennapi életünkben. A felhasználás során a 

tudás érlelődik és gyarapszik, de a tudásalkalmazás készsége az alkotómunkának is 

alapfeltétele. Éppen ezért lehetőséget kell adni arra, hogy a tanulók alkotva is tanuljanak. A 

földrajztankönyvekben erre olyan feladatok buzdítanak, amelyekben a diákoknak tárgyat, 

modellt, elméletet vagy stratégiát kell alkotniuk. Hangsúlyozzuk, hogy ezekben az esetekben 

nem elsősorban a végeredmény a fontos, hanem az, hogy a diákok megismerjék az alkotás 

ízét, átéljék az egyéni vagy közös alkotótevékenység élményét. Közben rájöjjenek arra, hogy 

mindez nem lehetséges valamifajta együttműködés nélkül (még az egyéni alkotás sem, hiszen 

ahhoz mások korábbi alkotásait kell felhasználni, így vagy úgy).  

Feladatok a hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján  

Bár a tankönyv mai szerepét és műfaját illetően nincs teljes konszenzus hazánkban, és 

szaktárgyanként is különböző az ezzel kapcsolatos szakmetodikai álláspont, a hazai 

tankönyvkutatások számos olyan hiányosságot tártak fel, amelyek felszámolásáért tenni 

próbálnak az újgenerációs földrajztankönyvek is.  

  



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
11 

Dolgozzunk közösen! 

Az élet, a társadalom tevékenységeinek, a munka világának, a tudományos kutatásoknak 

egyre nagyobb köre team munkára épül, így azt az iskolának kell szakszerűen megalapoznia. 

Az iskolai tudásszerzés és tudásépítkezés, valamint az otthoni tanulás egyik sarkalatos 

kérdése, hogy a gyerekek az iskolai évek alatt éljék át a közös munka élményét és sajátítsák el 

annak legeredményesebb módszereit, stratégiáit. A földrajztankönyvek segítséget adnak a 

tanárok számára a tanulók közötti együttműködésen alapuló, csoportmunkában végezhető 

tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. Ilyen célú és típusú feladatokkal 

minden témakör tankönyvi leckéiben találkozhatunk, a leckék megközelítőleg egyharmad 

részében van ilyen feladat. Ezen túl minden témakörben egy-egy óra alapvetően projektszerű5 

munkavégzésre épül, a témakörök végén lévő összefoglaló órákat is részben ilyen 

feladatszervezésre javasolják építeni a tananyagfejlesztő tankönyvírók. Nyilvánvaló, hogy ezek 

nem mindegyike valósítható meg (időhiány, tanulói összetétel és szervezési okok miatt), 

azonban mindenképpen kívánatos elmozdulni ebbe az irányba. Nem győzzük hangsúlyozni, 

hogy a csoportos munkavégzésre nemcsak összefoglalások alkalmával van szükség, hanem új 

ismeretek szerzésekor, készségek fejlesztésekor is. A tankönyvek azt próbálják elősegíteni, 

hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet kapjanak, s szaktanáruk 

használja ki az ösztönző feltételeket a tevékenykedtető, a problémamegoldó 

óraszervezéshez, a projekttanítás-tanuláshoz (például forrásfeldolgozó óra 8. osztály „Régiók 

Magyarországon”; projektmunka 7. osztály „Irány a természet!” – kőzetvizsgálat, gyakorlati 

óra; 7. osztály „Kattanj rá a világra!” – Google Earth használata). 

Tanuljunk hasznosat! 

A korábbi évtizedekhez képest a földrajztanításban nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi 

életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások tanítása. Részben azért, mert a 

mindennapi életben sok minden megváltozott (például a navigációs és a digitális 

kommunikációs forradalom átalakította a térértelmezést, a nyomtatott információhordozókat 

kiszorították a digitális alapúak, a probléma felismerésének és megoldásának reakcióidejének 

szerepe felértékelődött). Részben azért, mert a földrajzi tananyag tartalma is ebbe az irányba 

tolódott el (például az ember okozta környezeti problémák, a globalizációs 

hatásmechanizmusok mindennapi életben való megjelenésének értelmezése és kezelése), 

részben pedig azért, mert a problémamegoldási algoritmusokat meg kell tanulni – ezt kívánja 

elérni a tankönyvi és munkafüzeti feladatok egy része.  

A problémamegoldás készségének fejlesztését a tankönyvek az alábbi eszközökkel 

segítik: 

 magyarázó szövegükkel, kérdéseikkel és feladataikkal a problémák felismerésére, 

a megoldási lehetőségeik keresésére és a következmények mérlegelésére 

ösztönöznek; 

                                                           
5 A projektszerű kifejezés itt azt jelenti, hogy a feladatok nem minden esetben felelnek meg a tudományos 
pedagógiai projektfogalomnak, inkább az iskolai gyakorlatban elterjedt felfogást tükrözik. 



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
12 

 tartalmukban megjelennek a gyakorlati élet (tájékozódás papíralapú és digitális 

térképen, navigáció, utazási időszámítás stb.) és a tudománytörténet problémái 

(földrajzi felfedezések, lemeztektonika és felszínfejlődés stb.); 

 vitás kérdésekkel, valós problémahelyzetekkel is szembesítik a tanulókat 

(kiszolgáltatottság a természeti jelenségeknek, ivóvízhiány, éghajlatváltozás, 

élelmezési problémák leküzdésének módjai, menekültkérdés stb.); 

 mintákat adnak problémahelyzetek, nyitott kérdések hatékony elemzésére és 

megoldási lehetőségeik megtervezésére (például tényfeltáró, mérlegelő és 

problémamegoldási algoritmust tanítanak); 

 a tanulók megismerkednek a tudományos kutatások alapelveivel és módszereivel 

(érvelés, cáfolás, bizonyítás, hipotézisalkotás, megfigyelés, összehasonlítás, 

rendszerezés, elemzés, következtetés, általánosítás stb.); 

 feladataik egy része fejleszti a hipotetikus gondolkodást, a valószínűségi 

gondolkodást (például ha feltételezzük, hogy..., akkor...? mi lenne, ha...? típusú 

kérdésekkel). 

A tanítási-tanulási folyamat eredményességének alapvető meghatározójává vált, hogy 

a tanuló látja-e az adott tartalom megtanulásának értelmét. Csak kevesek fektetnek be 

energiát a tanulásba akkor, ha nem találnak kapcsolatokat a tanultak és saját tapasztalataik, 

élményeik között. Ezért a tankönyvi leckék alapvetően azt a logikát követik, hogy a 

tapasztalatból indulnak ki, ahhoz teszik hozzá az új tartalmakat és készségeket, és 

megmutatják a tanulóknak, hogy miért is jó nekik ez a tapasztalat, tudás, képesség (erre 

utaltunk a tanulóközpontú tanításnál is). Ezért a tankönyvi kérdések, feladatok jelentős része 

sem csak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolását és alkalmazását igényli a 

tanulóktól. Itt említjük meg, hogy a leckék végén lévő összefoglaló kérdések és feladatok 

funkciója is erősen megváltozott. Az „elolvasom a leckét, és a kérdések alapján felmondom a 

tartalmat” típusú tanuláson túlhaladt az idő, hiszen az holt, csak az adott feladatkörnyezetben 

felhasználható tudáshoz vezet. A megismert tartalmak értelmezése, a meglévő 

tudásrendszerbe illesztése és a feldolgozott információk hasznosságának mérlegelése jóval 

fontosabbá vált. Emiatt is kell, hogy a tankönyvek ösztönzést adjanak ahhoz, hogy a tanulók 

folyamatosan reflektáljanak a tanultakra: például mondják el személyes véleményüket, 

tapasztalataikat, gyűjtsenek érveket mellette és ellene, vagy kérdezzenek és vitatkozzanak 

róla. 

Tanuljunk hasznosan! 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a tanulás nem azonos egy adott tartalom elsajátításával, a 

folyamat nem nélkülözheti a tartalomhoz kapcsolódó készségfejlesztést. Az eredményes 

készségfejlesztés legfőbb feltétele a jól szervezett ismeretek és a fejlesztő feladatrendszerek 

hatékony integrálása. Éppen ezért a tankönyvi leckék nem „szöveggyűjtemények”. Senki ne 

várja a mai tankönyvektől, hogy kompakt szövegben megfogalmazzák a tanulóktól elvárt 

tudást, és a lecke végén még lecsupaszított mondatokban is „összefoglalják a lényeget”! 
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Nemcsak azért, mert a csupán szöveges információ érdemben feldolgozhatatlan és érdektelen 

a diákok számára, hanem azért is, mert annak befogadása nem lenne értelmes tanulás, és 

általa valójában nem is tudást szereznének. Az ilyen típusú szövegekből alapvetően csak 

ismerethalmazhoz jutnak – jobb esetben összefüggéseikben, a szaktudomány logikai 

rendjének megfelelően –, de nem szereznek tudást. Ahhoz az intellektust mozgósító, 

problémafelvető, gondolkodtató vagy a meglévő tudást alkalmaztató kérdések és feladatok 

szükségesek. A földrajztankönyvekben nagyon sok ilyen van. Alapvetően kérdések-feladatok 

rendszerére épülnek fel a leckék, amelyek megválaszolásához a tankönyvi törzsszöveg adja az 

alapinformációkat, de sok esetben más információhordozót (például atlaszbeli térképet, 

tankönyvi térképvázlatot, ábrát, képet és sokféle tankönyvön kívüli forrást) is kell használni. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy nem kell minden kérdést, feladatot megoldani a tanítási órákon. 

A tanár feladata eldönteni, hogy melyeket használja a tanulók aktuális tudásszintjének 

ismeretében, illetve, hogy melyeket mely diákokkal, esetleg az óra melyik részében vagy 

otthon oldat meg. 

Mint említettük, a tankönyvi tananyag egy részét a képek és az ábrák adják, nem 

csupán illusztrálnak. Kétségtelenül jelentős szerepük van a tanult fogalom, jelenség, folyamat, 

táj valósághű elképzeltetésében, azonban ezen túlmenően szemléletformáló és fejlesztő 

szerepük is jelentős. A földrajzban alapvetően a térszemlélet kialakításában 

nélkülözhetetlenek (például térképvázlatok, tematikus térképek, térbeli tendenciákat mutató 

diagramok, légifotók és műholdfelvételek), de az időszemléletet is hatékonyan fejleszthetik 

(például idővonal, időoszlop, folyamatmozaik ábra vagy kép, időbeli tendenciákat ábrázoló 

diagram). Elősegíthetik folyamatok és problémák megértését például azzal is, hogy tágabb 

szemléletű térmegközelítéssel (például légifotó, műholdfelvétel) láthatóvá válnak a felszín 

közeléből nem szemlélhető térbeli összefüggések, kapcsolatrendszerek, továbbá lehetőséget 

adnak a méretviszonyításokra (területek, magasságok, hosszúságok, időtartamok stb.) is. 

A tankönyvekben szereplő képeket és ábrákat módszertani szempontból határozottan 

el kell választanunk egymástól. A kép adott időpillanatot rögzít adott nézetből és méretben, 

ezáltal nagyon konkrét, hagyományosan még objektívnek is tekinthető (bár ma már, a 

Photoshop világában nem feltétlenül van dokumentumértéke). Értelmezése azonban 

általában nehezebb, mint egy ábráé, mert olyan dolgok is szerepelnek rajta, amelyek a tanulás 

szempontjából az adott időpontban nem fontosak (például a felszínforma azonosítását 

nehezíti a nyári és a téli növényzet különbözősége). Az ábrák viszont már kisebb-nagyobb 

mértékben „feldolgozzák” a valóságot azáltal, hogy kiemelik a lényegest (például nem 

ábrázolják a lényegtelen térelemeket, egyszerű vonalakkal, jól megkülönböztethető színekkel 

dolgoznak), általánosítanak (például eltekintenek az évszakos eltérésektől). Mindebből 

következik, hogy az ábrák és a képek szerepe nem azonos a tanulási folyamatban, mindkettőre 

szükség van, egymást nem helyettesíthetik. 

A képek és az ábrák többféle pedagógiai funkciót is betöltenek. Kitüntetett szerepük 

van a gondolkodás fejlesztésében azáltal, hogy problémát vetnek fel (például karikatúra 

értelmezése), kapcsolatokat kerestetnek a tények között (például gondolattérképek 

elemzése), rendszereztetnek (például halmazábrákba sorolás és más grafikus rendezők 
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használata), összehasonlítást végeztetnek (például hasonlóságok és különbségek keresése). Itt 

térünk ki az infografikák növekvő szerepére (noha az nem csupán vizuális műfaj). Az oktatási 

rendszernek, a tankönyvkiadásnak is be kell látnia, hogy a röviden megfogalmazott, 

kulcsszavakkal dolgozó, rendszerbe szedett, jól tagolt, ábrákkal kombinált kifejezési mód az 

egyik legvonzóbb és könnyen értelmezhető kommunikációs forma a tanulók számára (is) a 

felgyorsult, pillanatinformációkhoz szokott világban. A tankönyvi ábrák és képek sokat 

tehetnek az értékekre nevelés területén is, például azzal, hogy bemutatják a harmonikus 

természeti és épített környezetet, az igényes, esztétikus környezeteket, a tiszteletreméltó, 

nagyszerű emberi alkotásokat, vagy éppen a rombolásuk példáit. 

A tanulás eredményességét segítő megoldások a tankönyvben 

Az iskolai tanulás eredményessége nemcsak az adott tananyagrészbe befektetett tanulói 

munkától függ, hanem erősen befolyásolja, hogy a gyermek mennyire birtokolja a szükséges 

és a lehetséges tanulási stratégiákat és technikákat.  

Az újgenerációs földrajztankönyvekben az alábbi eszközök segítik az eredményes 

tanulást: 

 a tanulási célt meghatározó bevezetés (például az évfolyam anyagának 

feldolgozása előtti szerzői bevezető); 

 a téma lényegét bemutató bevezetések (például valamennyi nagy témakör előtti 

oldalpáron színes, a tanulókhoz közelálló stílusú grafikát alkalmazó rajzos 

formában, illetve minden lecke elején a cím alatti képben elhelyezett 

szövegablakban); 

 az előzetes ismeretek és tapasztalatok feltárását elősegítő csoportosan 

megoldandó feladatok (példaként a 7. évfolyam tankönyvében az I. fejezet egésze, 

az Amerika vízrajza lecke vagy a tankönyvi leckék elején lévő felelevenítő 

feladatok); 

 jól strukturált ismeretanyag (például rövid és jól áttekinthető, befogadható 

egységekre osztott törzsszöveg; a tartalom értelmezését segítő címek a 

törzsszövegrészek között; félkövér szedéssel kiemelt fogalmak, amelyek 

legfontosabbjai a lecke végén szószedetben kigyűjtve is megtalálhatók); 

 önálló munkát igénylő tanulói feladatok (a 7. és 8. osztályos földrajztankönyvekben 

a feladatok közel fele); 

 problémafelvető címek (például Hogyan találom meg, hogy hol van? Miért adnak 

fel önállóságukból az országok?), szövegek (apróbetűs, színes alapon elkülönítve), 

ábrák, képek és hozzájuk kapcsolódó kérdések (például az ábrák alatt, képelemzési 

algoritmust adva); 

 korábbi személyes tapasztalatokra történő utalások a szövegben, illetve ezek 

felidéztetése kérdésekkel, továbbá a személyes tapasztalatok bővítésére irányuló, 

azt motiváló feladatok; 

 a tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések (a legtöbb ilyen a 

földrajztankönyvekben az összefoglaló feladatok között található); 
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 a korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető kérdések és 

feladatok a szövegtömbök közötti és a leckevégi összefoglaló feladatokban; olykor 

olyanokkal is találkozhatunk, amelyek a más tantárgyakból tanultakra 

vonatkoznak, s próbálják a földrajzi tartalomhoz kapcsolni azokat; 

 a csupán leckefelmondást igénylő ellenőrző kérdések és feladatok helyett az új 

ismeretek tényleges megértését elősegítő feladatok, problémafelvető kérdések a 

leckék végén.  

A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása 

Ismerettömeg szerzése helyett gondolkodás 

Az általános iskolai földrajztanításban komoly kihívást jelent, hogy a szaktanárnak egyszerre 

kell biztosítania a szaktudományok (a képviselt tudományágak egymástól is ugyancsak eltérő, 

részben természettudományi, részben társadalomtudományi) rendszerét, követelményeit és 

a tartalom megérthetőségét, feldolgoztathatóságát a 12–14 éves tanulók számára. További 

nehézség, hogy a tudományok logikája és az iskolai feldolgozhatóság nem mindig egyezik, 

hiszen az utóbbit elsődlegesen a tanulók életkori sajátosságai és a fokozatosság elve szabják 

meg. Ez különösen a komplex rendszerek megismerésekor okoz gondot, mert a 

„leegyszerűsítés” érdekében kénytelenek vagyunk kiemelni elemeket a maguk struktúrájából, 

és elhanyagolni szempontokat. Mi a földi rendszert és annak kisebb-nagyobb egységeit 

ismertetjük meg a gyerekekkel, márpedig az ugyancsak összetett struktúra. Alapvető 

megközelítési módunk a rendszerszemlélet. Éppen azt szeretnénk megértetni a tanulókkal, 

hogy a világban (legyen az a természet vagy a társadalom része) minden mindennel összefügg, 

a természet (és a társadalom) kicsiben és nagyban is egy rendkívül összetett rendszer, amiben 

nincsenek egymástól független részek. Minden csak kapcsolataiban létezik, egyetlen 

kapcsolati hálót alkot. Semmi nem szakítható ki a rendszeréből még gondolatilag sem (például 

egy táj nem vizsgálható a tágabb környezete, szomszédjai nélkül éppúgy, mint a felszín alatti 

felépítés, a szerkezet, a felszíni vízrendszer, az élővilág, a talaj és a felszín feletti légkör 

vizsgálata nélkül). A többi természettudományos tantárgy könnyebben alkalmazhatja azt a 

leegyszerűsítési módszert, hogy a jelenségek tanulmányozásakor elhanyagol szempontokat 

(lásd exkluzív, azaz szempontkizáró gondolkodás). A földrajz azonban csak ritkán 

alkalmazhatja ezt, épp ellenkezőleg, inkluzív (azaz szempontbefogadó) módon, minél több 

szempontot figyelembe véve kell közelítenie a valósághoz, hogy igaz megállapításokra jusson. 

A környezeti kérdéseknél látszik ez a legjobban, gondoljunk csak a globális éghajlatváltozás és 

a savas eső hatásmechanizmusára, következményeire, egy olajkatasztrófa utáni helyreállítás 

kérdésére! 

A földrajz tantárgy – szintetizáló tudományok közvetítője lévén – alapvetően nem 

tudományos elméleteket tanít (szemben például a fizikával és a kémiával), inkább csak 

felhasználja azokat a jelenségek értelmezéséhez; úgy is fogalmazhatunk, hogy 

gondolkodásmódot tanít, mégpedig egyszerre természet- és társadalomtudományosat. Ez két 

szempontból fontos. Egyrészt azért, mert ebből következően nagymértékben igényli a többi 
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tantárggyal való együttműködést, a tantárgyak közötti koncentrációt. A földrajznak az lenne 

a szerepe az iskolarendszerben, hogy keretében kerüljön összekapcsolásra a térre vonatkozó 

természettudományos tudás (például a hegységképződés, a talajképződés, a légköri 

szennyeződés ciklusában). Ez azonban csak részben tud megvalósulni, mert a szintetizálni 

szükséges tudáselemek egy részét még nem birtokolják a tanulók akkor, amikor a 

földrajztanulás során erre szükség lenne (gondoljunk például arra, hogy a 7. évfolyamon 

azonos időben kezdődik a fizika, a kémia és a földrajz tanulása!). Másrészt azért, mert a 

természettudományok és a társadalomtudományok gondolkodásmódja eltérő, a 

természetföldrajz és a társadalomföldrajz tanulása más módszereket, stratégiákat kíván. Nem 

lehet ugyanazzal a módszerrel, tanári eszköztárral eredményesen tanítani a tantárgy minden 

témakörét. A földrajztanításban szinte minden témakör tartalmánál fogva különböző tanítási-

tanulási stratégiákat igényel (7. és 8. osztályban a kéregföldrajz, az övezetesség földrajza és a 

regionális földrajz mindenképpen, de még Európa és a távoli kontinensek földrajza is). Tehát 

nem a tanári stílushoz kell igazítani a tanórákon történteket, hanem a tanárnak az adott 

tananyaghoz kell megkeresnie a legeredményesebbnek ígérkező tanítási és tanulási 

módszereket. Ebben nagy segítséget jelenthetnek – a tanár és a tanulók számára egyaránt – a 

tankönyvekben szereplő módszerleírások (kooperatív kémkedés, esélylatolgató vagy 

mérlegelő táblázat készítése stb.) és tanulási praktikák, minták és feladatok, utasítások arra 

vonatkozóan, hogy mire és hogyan használhatók fel a megszerzett ismeretek és képességek. 

A megértés kulcsa a módszer  

A tudományos ismeretek, a tananyag megértése aligha valósulhat meg tanári előadás által, de 

még akkor sem, ha mondanivalóját a tanár nagyon érdekes, szuggesztív és értelmező 

magyarázattal próbálja közvetíteni. A tudományos ismereteket a tanulóknak „meg kell 

emészteniük” csekély és a kutatókétól, a tanárétól eltérő irányú tapasztalatok birtokában, 

amihez az elegendő időn kívül megfelelő helyzet szükséges. Például ösztönzés arra, hogy a 

tanulók elmondják a tapasztalataikat, kifejtsék a gondolataikat, megvitassák egymással a 

véleményüket pro és kontra a tanultakkal kapcsolatban. Ezt a tankönyvek feladatrendszere 

bőségesen kínálja, de az azokból való válogatás, az érdeklődő, gondolkodó és kérdező, 

valamint kooperatív légkör megteremtése a szaktanár feladata. Ugyancsak ő tudja 

differenciáltan alkalmazni a feladatokat a gyerekek közötti tudásbeli és kulturális 

különbségekre tekintettel, és ő tudja kialakítani a megfelelő feltételeket a speciális 

bánásmódot igénylő tanulók számára.  

Ezzel kapcsolatban gyakran fogalmazódik meg a szaktanári kérdés: vajon akkor 

pontosan mit és mennyit kell tudniuk az egyes leckékből az egyes tanulóknak? Erre azonban 

nem lehet általánosságban válaszolni, mint ahogyan a tankönyv sem tudja egyértelműen 

kijelölni. Teljesíteni azt kell, amit a kerettanterv alapján készült helyi tanterv tartalmaz. (Az a 

szaktanár vagy a helyi munkaközösség felelőssége, hogy a helyi tantervben megfogalmazott 

elvárások mennyire igazodnak a tanulók képességeihez, motivációihoz, tanulási ambícióihoz.) 

A tankönyvi szövegtömbök melletti feldolgoztató és a leckék végén lévő összefoglaló 

kérdések, feladatok persze orientálnak, de a helyi adottságokhoz nem tudnak igazodni, mint 
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ahogyan a tankönyvcsaládhoz készült tudást ellenőrző feladatlapok sem feltétlenül. Ezek azt 

az általánosan elvárható tudást tükrözik, ami a kerettantervből következik és a leckék 

feldolgozása után elérhető. Elsősorban azt kívánják kideríteni, hogy a diákok valóban 

megértették-e a tananyag lényeges összefüggéseit, birtokolják-e a továbbhaladáshoz 

szükséges készségeket. 

A tankönyvsorozatokon belüli fokozatosság 

A köznevelés magyarországi rendszere alapvetően négyéves tanítási-tanulási ciklusokban 

gondolkodik, igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Ezt a tankönyvek is tükrözik 

tartalmi, formai és módszertani tekintetben. A 7. osztályos földrajztankönyv előzményét az 5. 

és 6. osztályos természetismeret-tankönyvek jelentik, amik metodikailag kevésbé tekinthető 

előzménynek. Ebből a szempontból a 7–8. és a 9–10. évfolyamos földrajztankönyvek épülnek 

szervesen egymásra.  

Az általános iskolai földrajztankönyvekben több a leíró rész, mint a középiskolaiakban. 

Ennek az az oka, hogy a tanulókban 12-13 éves korban alakítható ki optimálisan az elemzési 

készség, aminek egyik összetevője, megalapozója a leírási algoritmusok megismerése, 

elsajátítása és alkalmazása. Ehhez jól illeszkedik a regionális földrajzi tananyag tartalma. Ez a 

tartalom viszont a kutatásalapú és a felfedezéses tanulási elemek alkalmazására is jó 

lehetőséget ad. A 7. és a 8. osztályos tankönyv törekszik arra, hogy a tanulók megszeressék a 

földrajz sokféle tárgyát. Részben ezt szolgálják a szép képek, az érdekes feladatok és a 

hosszabb-rövidebb szemelvények. Mivel a földrajz tanulása 7. osztályban kezdődik, ekkor kell 

a legtöbb segítséget nyújtani abban, hogy hogyan lehet, érdemes tanulni az eredményesség 

érdekében. Ezt a könyvekben tanulási praktikák szolgálják. Gondolnunk kell arra is, hogy a 

tanulók jelentős része az általános iskola 8. évfolyamában befejezi a földrajz tanulását, így a 

tartalomhoz olyan metodikai környezet is kapcsolódik, amelyben mód van az állampolgári és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésére is (például mérlegelést és érvgyűjtést segítő grafikus 

rendezők, ítéletalkotás, vita, disputa, empátia- és helyzetgyakorlat).  

A 9. és 10. évfolyam tankönyvei elsősorban rendszerbe kívánják foglalni a földrajzi-

környezeti ismereteket. Így sok az általános iskolai tananyagtartalomra való visszautalás 

(gondoljunk csak a földrajzi övezetességre, a kéregföldrajzi ismeretekre, a regionális 

tartalmakra!), ám más megközelítésben, más eszköztárral. Itt a lényeg a kapcsolatrendszerek 

értelmezése, a részfolyamatok behelyezése a folyamat egészébe, a következtetések levonása 

és a prognózisalkotás az oksági kapcsolatok továbbgondolása alapján (például rendszerező 

táblázatok, gondolattérképek, stratégiai tervek készítése által). A tanulók vitahelyzetekben, 

véleményütköztetés során ismerik meg a jelenségek, kapcsolatok, összefüggések különböző 

nézőpontjait, így megtanulnak érvelni, fontossági sorrendeket felállítani, rangsorolni, végső 

soron körültekintően gondolkodni és észszerűen cselekedni.  

I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

Mit üzen a tankönyvi szöveg külleme? 
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A tankönyvi szöveg a hagyományos módon értelmezett tanulás alapvető bázisa. Elméletileg 

az az optimális, ha a tankönyv az új ismeretekből annyit és úgy mutat be, hogy azok megértése 

a tanulók számára megoldható kihívást jelentsen, ugyanakkor a megértéshez a szövegekhez 

tartozó ábrák, térképek, kérdések és feladatok a lehető leghatékonyabb segítséget biztosítsák. 

Csakhogy a tanulók elvárásai a szöveggel szemben igencsak nagy változáson mentek keresztül 

az elmúlt években. A hosszabb folyamatos szöveggel nem tudnak mit kezdeni. A tapasztalat 

szerint a 12–14 évesek maximum egyötöd oldalnyi (A4-es oldalon), Times New Roman típusú, 

12-es méretű, 1-es sorközű (10-12 sor) földrajzi szöveget olvasnak el egyszerre úgy, hogy fel 

tudják idézni és értik is a tartalmát. (Mindez természetesen függ a szöveg érdekességétől, 

stílusától, fogalomhasználatától is – itt egy átlagos tankönyvi szöveget vettünk alapul.) Ha a 

szöveg két vagy három hasábban van tördelve, akkor 14-16 sorig is kitolható a terjedelem, 

hiszen a rövidebb sorok gyorsabb szemmozgást tesznek lehetővé, így könnyebben olvashatók.  

A jelenség mélyebb elemzésétől most eltekintünk, de a tanítási-tanulási folyamatban 

feltétlenül alkalmazkodni kell ezekhez az információkhoz. A 7. és 8. osztályos 

földrajzkönyvekben ezért alapesetben kettő plusz fél hasábosak az A5-ös oldalak. A 

törzsszöveg egy-egy hasáb (átlagosan 35–38 leütés) szélességű. Azonban a legtöbb oldalon 

csak egy hasábban van szöveg, a többi helyet ábra, kép, táblázat, szemelvény foglalja el. A 

törzsszövegek sok alcímmel (leckénként átlagosan 5) tagoltak, és rövidek a bekezdések. A 

szöveg sok ábrával, képpel váltakozik. Ez a tanulók számára vonzó, nemcsak látványossága 

miatt, hanem azért is, mert ők egészében fogják be tekintetükkel az oldalt, sőt az oldalpárt, és 

a látvány alapján döntenek, hogy mire fordítanak még részletes figyelmet. Ennek egyik 

tanulsága az, hogy minél mozaikosabb a tankönyvi oldal, oldalpár megjelenése, annál 

figyelemreméltóbb a gyerekek számára, annál könnyebben és szívesebben igazodnak el rajta 

(a felnőttek, a tanárok egy része ezt inkább zavarosnak találja). A másik tanulság, hogy a 

kiemeléseknek (például félkövér vagy színes betűknek, színes szövegablakoknak, 

gondolatvázlatoknak) nagy jelentőségük van. A földrajz tankönyvcsaládban vannak olyan 

leckék, amelyek alapvetően a mozaikelven épülnek (például 7. évfolyamon a III. fejezet 1. 

kőzetlemezmozgásokat bemutató leckéjének egy része, 8. évfolyamon a II. fejezetben a 

magyarországi nagytájakat feldolgozó 1–3. leckék). 

A földrajzi szövegértés készségének fejlesztése 

A földrajzi tartalmú szövegek értelmezése nem könnyű a tanulók számára, mert ebben a 

tekintetben is érzékelhető a földrajztudomány összetettsége. A földrajz tantárgy szövegeinek 

stílusa, szókészlete és szófordulatai hagyományosan a természettudományokéhoz állt közel, 

de a társadalomföldrajzi (beleértve a statisztikai, szociológiai, regionális tudományi 

tudományterületeket is), közgazdasági, környezettudományi és technológiai (például 

térinformatikai, digitális technológiai) tartalmakkal való bővülése magával hozta a 

társadalomtudományok és a technológiai tudományok nyelvi logikáját és nyelvezetét. Ezen 

túlmenően a tananyagnak a mindennapi élettel való kapcsolata miatt publicisztikai vagy média 

eredetű szövegeket (például hírt, esetleírást, esettanulmányt, időjárás-jelentést) is 

használunk, sőt a földrajztanár feladata, hogy ezek értelmezésében segítsen. A tankönyvekben 
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a tankönyvíróknak kell – már amennyire lehetséges – egységesíteni a természet- és a 

társadalomtudományi, valamint a populáris stílust, hogy a szöveg a tanulók számára 

könnyebben befogadható legyen. Ugyanakkor a műveltségterületre jellemző tartalmú és 

műfajú szövegek megértéséhez szükséges olvasási stratégiákat és módszereket is be kell 

mutatni a tanulók számára, és gyakoroltatni is kell azokat. Ez a szemelvényekkel (a 

tankönyvekben szürke alapon) és a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal (például kulcsszavak 

kiválogatása, fogalmi kislexikon készítése) érhető el.  

A tankönyvek nem nélkülözhetik a szaknyelv, benne a szakkifejezések használatát. 

Ugyanakkor csak az életkori sajátosságoknak megfelelő mértékig élnek ezekkel, hiszen a 

tudományosság nem mehet az érthetőség rovására, ráadásul nagyon különböző 

kultúrkörnyezetből származó, eltérő anyanyelvi kompetenciával rendelkező tanulók 

taneszközéről van szó. Az általános iskolásoknak szóló tankönyvek törekszenek a szakszavak 

köznyelvben használt kifejezésekkel való helyettesítésére, és elsősorban magyar fogalmakat 

használnak. Például 7. osztályban a kőzetburok felépítésének bemutatásánál a „réteg” szót 

alkalmazzuk, de a 9. évfolyamon már a „kéreg” kifejezés használata indokolt. Hozzátesszük 

azonban, hogy a helyi adottságok alapján szükség lehet a kifejezés-szinonimák tisztázására is 

(hosszúsági kör – délkör – meridián, ősföld – ősmasszívum – pajzs, szárazföldi – kontinentális, 

forró övezeti – trópusi, fennsík – magasföld – felföld – felvidék stb.). 

A 7. és 8. osztályos tankönyvekben lévő különböző típusú szövegek olyan rendszerben 

találhatóak, amely lehetőséget ad arra, hogy a szövegfeldolgozás fokozatosan, egyre többféle 

módon járuljon hozzá a tartalomhoz kötött szövegértési készségek fejlesztéséhez. 

(Megjegyezzük, hogy a tankönyvi szövegek nem elegendőek a szövegértési készség 

fejlesztéséhez, azokat ki kell egészítenie a szaktanárnak olyan szövegekkel, amelyek 

illeszkednek tanítványai kultúrájához, és leginkább megfelelnek a készségszintjüknek.) A 

tankönyvi szövegek nemcsak egyre hosszabbak, eltérő nyelvezetűek, szókészletűek, ahogyan 

haladunk előre a tananyagban, hanem a hozzájuk kapcsolódó feladatok is újabb és újabb 

kihívást jelentenek. Példaként: a feladatok először csak kulcsszavak kiválasztását kérik a 

szövegből, majd a szövegtömbhöz kell egyetlen kulcsszót (mint címet) találni, később a 

címként talált kulcsszóhoz kell még három fogalmat keresni. Célszerű először csak kisebb 

szövegtömbökkel dolgozni, majd a technikát a teljes leckére kiterjeszteni: keress egy kulcsszót 

az egész leckéhez, majd keress három kulcsszót, amik a lecke egyes részeinek a lényegét 

kifejezik, aztán minden egyes részben még további három kulcsszót stb. Ez vezet majd el a 

vázlatkészítéshez, hiszen a vázlat tulajdonképpen logikailag rendezett kulcsszavakból áll. 

(Jegyzetet – azaz szövegkivonatot – általános iskolában nem készíttetünk, mert ebben az 

életkorban a gyerekek erre még kevéssé képesek.) A tankönyvek tartalmaznak olyan 

feladatokat is, amelyek folyamatosan mintákat adnak a szaktanároknak arra, miként lehet a 

tantárgyi tartalom megtanítását és a tanulók speciális szövegértési és szövegalkotási 

készségeinek fejlesztését összekapcsolni, melyek a hatékony tanuláshoz általában szükséges 

szövegfeldolgozási technikák és stratégiák.  
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A digitális tanulás ösztönzése a földrajztankönyvekben 

Az iskola világa hazánkban sokáig távol tartotta magát a digitális környezetektől, így a tanulás 

értelmezésében és a tanítás-tanulás gyakorlatában alig kapott helyet a korszerű 

kommunikációs technológiák alkalmazása, s még ma is különlegességként tekintünk rá. Nagy 

baj ez, mert közben a diákok szinte már nem is képesek másban gondolkodni, a tanulók és az 

iskola tudásszerzési rendszere és eszköztára jelentősen eltávolodott egymástól. Az 

újgenerációs földrajztankönyvek és munkafüzetek elsősorban feladataikon keresztül adnak 

lehetőséget és ösztönzést a digitális technológiák használatához. Különböző 

tevékenységekhez kötődnek, például szöveges információ keresése, számadat gyűjtése 

(statisztikai keresés), lexikon vagy szótár használata (szó- és fogalomértelmezés stb.), térképi 

keresés (például Google Earth, Google Maps), és eltérő műveleteket igényelnek, például 

keresés, feldolgozás, számítás, ábrázolás, beszámoló készítése (ppt vagy Prezi stb.), 

útvonaltervezés, térképszerkesztés. 7–8. osztályban a tankönyvi feladatok körülbelül 

egynegyed része direkt kívánja, és további 20%-a lehetővé teszi, ajánlja azt. Ehhez hozzá kell 

tennünk, hogy sok olyan feladat van, ami nem jelöli meg konkrétan a megoldáshoz szükséges 

forrást vagy eszközt, tehát digitális környezetben is megoldható. Így eszköze lehet a 

földrajztanulási-tanítási folyamat személyre szabott, differenciált támogatásának. Több lecke 

tartalmaz linkeket és QR-kódot, ami lehetőséget ad arra, hogy a diákok okostelefonjukkal, 

tabletjükkel közvetlenül is elérhessenek honlapokat vagy digitális tartalmakat. Az egyes 

linkekhez általában kérdések, feladatok is tartoznak. 

A kor követelményeinek megfelelő földrajztanulás nem nélkülözheti a digitális 

eszközök használatát. Természetesen tudjuk, hogy a technikai háttér nem mindenhol 

biztosított maradéktalanul, de szinte minden iskolában van lehetőség legalább alkalmanként 

vagy tanórán kívül használni. Ugyancsak megoldható a tanulók okostelefonjának differenciált 

használata (hacsak nem a tanári asztalra való kirakásukkal kezdődik a tanítási óra). 

I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A kipróbálás legfontosabb tanulságai 

Az általános iskolai kísérleti földrajztankönyvek megjelenése nem egyszerre történt, a 7. 

osztályost a 2015/16. tanévben 23 iskolában, a 8. osztályost a 2016/17. tanévben próbálták ki 

országszerte. A kipróbáló intézmények eltérő földrajzi környezetben, igen különböző technikai 

körülmények között, sokféle tanári felfogással, erősen különböző tanulói összetétellel 

dolgoznak. A tankönyveket főként községi (35%), vidéki városi (28%), többségében észak- és 

dél-magyarországi iskolák tanárai értékelték. Ezért is érthető, hogy rendkívül sokféle 

véleménnyel találkoztunk, amelyek többsége szinte ellentmond egymásnak (amit egyik helyen 

értéknek tekintettek, az máshol elmarasztalásban részesült).  
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Összességében elmondható, hogy az óraszámokhoz viszonyítva a pedagógusok nagyon 

soknak tartották a tananyagot, amivel messzemenően egyetértünk. Emlékeztetünk azonban 

arra, hogy ennek oka alapvetően a túldimenzionált kerettantervi követelmény (amit a 

tankönyv tartalmának le kell fednie), pontosabban a követelmény és az óraszám 

összeegyeztethetetlensége. A leckék terjedelmét (általában 4 oldal, néhány esetben 6 oldal) a 

tanárok soknak ítélték, ugyanakkor szinte csak további tartalmi bővítésekre tettek javaslatot. 

Ebben is érzékelhető az előbb említett tantervi konfliktus, továbbá az, hogy nem sikerült 

értelmezni: a központilag kidolgozott és ingyenesen elérhető tankönyveket mindenfajta 

tudású, képességű tanulókra tervezték, erősen eltérő feltételek között működő iskolák 

tanulóinak készültek. Ebből következik, hogy sokféle pedagógiai környezetben kell 

alkalmazhatónak lenniük, és a bennük szereplő tartalmakat nem kell maradéktalanul 

feldolgozni, sőt, válogatni szükséges azokban a helyi adottságok figyelembevételével. Az egyes 

leckék szaktanárok általi megítélésében is nagy különbségek láthatóak. Megfigyelhető, hogy 

azok a leckék kaptak alacsonyabb pontszámot, amelyek a korábbi évtizedekben a szokásostól 

eltérő, új tartalmakat (például lemeztektonika, időjárás-éghajlat) és/vagy újfajta módon vagy 

módszerekkel dolgoztak fel (például gyakorlati órák). A szórás pedig azon leckék esetében a 

legnagyobbak, amelyek nem a szokványos módszerrel dolgozták fel a tananyagot, hanem 

például feladatokra, tanulói munkára épültek (gyakorlati órák, térképi vagy ábraelemzésre 

épülő leckék stb.).  

A kísérleti tankönyvek igyekeztek a leíró szöveggel szemben problémafelvetésre, 

feladatokra és kérdésekre építeni a tananyag egy részét, ami nem aratott osztatlan sikert. 

Egyértelmű, hogy ez időigényes és szemben áll azzal a gyakorlattal, hogy akkor vagyunk 

nyugodtak, ha mindent elmondtunk egy témával, leckével kapcsolatban a tanórán a 

gyerekeknek (jól kifejezi ezt a szemléletet a „leadtuk a tananyagot” általánosan elterjedt 

megfogalmazás). Ugyanakkor itt is hangsúlyozzuk, hogy a tanítási órán nem a tananyagot kell 

elmondania a szaktanárnak, hanem úgy kell szerveznie a tanulási folyamatot, hogy a gyerekek 

minél több tapasztalat, tevékenység során elsajátítsák a tartalomhoz kapcsolódó gondolkodás 

alapjait, és folyamatosan fejlődjenek az azzal kapcsolatos készségeik. A kipróbáló tanárok 

szélsőségesen reagáltak a törzsszövegre: vagy elutasították (és visszakövetelték a leíró 

részeket), vagy nagyon jónak, előremutatónak és a tanulói készségeket fejlesztő hatásúnak 

ítélték. Jelentős arányban érte kritika a tankönyvi törzsszöveg stílusát. Meglepő módon sokan 

szerették volna viszontlátni az utóbbi két évtizedben elterjedt, ám tanulásmódszertani 

szempontból nem hasznos stílust, ami szinte tőmondatokra darabolja a tananyagot, csupán 

tényeket ír le egymás után. Ez nyilvánvalóan gyökeres ellentmondásban van a földrajz tantárgy 

ok-okozati kapcsolatokra épülő tartalmával, gondolkodásfejlesztő szerepével és a korszerű 

tanulásértelmezéssel egyaránt. A tankönyvi szöveg stílusa és szerkesztése szembeszáll a 

tényeket ismertető szemlélettel, a földrajzi jelenségeket, tényeket magyarázni igyekszik. 

Helyenkénti terjengősségét viszont szükséges volt csökkenteni. Erre jelentett egyfajta 

próbálkozást az ismerettérképek megjelenése már a kísérleti tankönyvekben, amelyek 

elsősorban az oksági kapcsolatok átlátását kívánták elősegíteni. Kétségtelen, hogy grafikai 

megoldásuk nem volt vonzó a tizenévesek számára. Ugyancsak megosztó volt a tanulási 
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praktikák alkalmazása. A hagyományos „leadom a tananyagot és te megtanulod” felfogást 

valló tanárok feleslegesnek tartották, mások megértették a funkcióját, és örömmel üdvözölték 

mint a tanítást és a tanulást ugyancsak segítő eszközt. 

A tanári vélemények egy része nehezen áttekinthetőnek vélte a leckéket, mondván, a 

kéthasábos alapszerkezetet megzavarják az ábrák, a táblázatok, a színes alapra nyomott 

szövegek, a kérdések és feladatok, a piktogramok. Többen ezt annak ellenére gondolták így, 

hogy a szövegtömbök alapvetően (ahol ezt megengedte a tartalom és a terjedelem) az 

oldalpár belső két hasábjában kaptak helyet. Érdekes módon más kipróbáló tanárok és a 

tanulók (!) ezt a szerkesztést előnyként, a tanulást megkönnyítő elemként értékelték. A 

piktogramok célja az volt, hogy vizuálisan is felhívják a figyelmet a feladatokra, kérdésekre, 

differenciálják azokat a tanulási folyamatban betöltött szerepük szerint, ezzel segítve nemcsak 

a tanulók, hanem a tanárok munkáját is. Igaz, kissé nagyméretűek voltak, és piros színükkel 

erősen magukra vonták a figyelmet, aminek valóban lehetett zavaró hatása. Többen 

hiányolták a törzsszöveg nagyobb arányú kiemelését félkövér szedéssel, arra hivatkozva, hogy 

azokat összeolvasva a tanulók kivonatolva kapnák a lecke lényegét. Ezt szándékosan kerülik az 

általános iskolai tankönyvek, hiszen ez a módszer nem vezet értelmes tanuláshoz. A 

kiemelések inkább egy-egy szövegtömb kulcsszavaira vonatkoznak, amiket tovább kell 

gondolni. És itt a lényeg: ne szövegkivonat legyen a tanulók előtt, hanem olyan szókészlet, 

amelynek elemeit gondolati műveletekkel kell összefűzni! 

Sok vélemény hiányolta a „hagyományos” jellegű összefoglalásokat a leckék és a 

fejezetek végén. Arra nyilván nincs lehetőség (de szükség sem), hogy a lecke végén ugyanazt 

leírjuk rövidebben, mint ami a leckében van. Az ilyen „összefoglalások” helyett került minden 

lecke végére az adott anyag főbb fogalmainak listája, valamint az összefoglaló feladatok. Az 

egész lecke tartalmi vázlata nem tankönyvi funkció, elkészítése akár tanórai mozzanat lehet 

(ha szükséges). Viszont a leckék végén elhelyezett ismerettérképek több tartalmat 

összefoglalnak, sőt rendszerbe helyeznek (például Afrika vízrajzi adottságai, Ázsia tájai). 

Hasonló indokból a fejezet végi összefoglaló leckék is alkalmazzák ezt a megoldást (például 

Afrika, Ausztrália és a világtenger, Amerika, Ázsia összefoglalása). A tankönyv a legtöbb 

esetben feladatokon keresztüli, azaz aktív és élményszerű összefoglalást is szeretne képek 

csoportosításával, rövid szemelvények és hírek értelmezésével, térképmunkával.  

Az átdolgozás lényege a kipróbálás tapasztalatai alapján 

A tanári javaslatok figyelembevételével történt meg a kísérleti földrajzi tankönyvek és 

munkafüzetek átdolgozása. Lényegük az alábbiakban foglalható össze. 
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Tartalmi-szerkezeti változások 

Az általános iskola 7. osztályában önállóan megjelenő természettudományos tantárgyak – így 

a földrajz is – gyenge alapokra épül, hiszen a két éves természetismeret-tanulás (négy nagy 

tudományterületre vonatkozóan, heti két órában) nem képes kellően szilárd képességbeli és 

ismereti alapokat kialakítani a tanulókban. Ezért a 7. évfolyam elején szükségessé vált egy 

bevezető fejezet, aminek alapvető célja a gyerekek ráhangolása az új tantárgyra, valamint 

annak tudatosítása, hogy a földrajz lényege a gondolkodás, a Földön tapasztalt természet- és 

társadalomföldrajzi jelenségek elhelyezése a térben és az időben. További célja, hogy a 

tanulók a mindennapok tapasztalt jelenségeit (időjárás, környezeti problémák, vásárlás, piac 

működése, pénz világa stb.) próbálják értelmezni, és megismerjék azokat az 

információforrásokat, a tények feldolgozását segítő eszközöket és módszereket, amelyek 

szükségesek az értelmes földrajztanuláshoz. 

Általában csökkent a kötelezően feldolgozandó tananyag mennyisége. Ez részben azt 

jelenti, hogy a törzsszövegből kikerültek bizonyos tartalmi egységek, szövegtömbök (például 

a Föld szerkezeti felépítésénél, a kontinensek leírásánál), másrészt pedig leckéken belüli 

módosításokat takar, például tényismertető szöveg helyett aktív munkával: ábra-, kép-, 

infografika- és térképelemzéssel, kérdésekkel és feladatokkal kell feldolgozni a tananyagot. A 

leckék és azokon belül a törzsszövegek terjedelme is csökkent. 

A témakörök sorrendje 7. osztályban csak egy helyen változott: A trópustól a jégvilágig 

fejezet helyet cserélt A kőzetbolygó titkai fejezettel. Így a biológia jobban támaszkodhat az 

előzetes tudásra, azokra az ismeretekre, amelyeket néhány órával korábban földrajzból 

tanultak a diákok. A földrajztanulás szempontjából ez azt jelenti, hogy a biológiában 

alkalmazott eltérő nevezéktan nem zavarja a földrajzi fogalomelsajátítást. 

7. osztályban a korábbi Gazdasági alapismeretek című témakör fontos, érdekes és a 

kerettanterv szerint is kötelező elemei más leckékbe épültek be. A pénzügyi alapismeretek az 

I. fejezet végére, az országok összehasonlításának módjait bemutató rész a kontinensek 

földrajzának (IV. fejezet) megfelelő helyére (Afrika), az országok együttműködése (Együtt 

könnyebb) a tankönyv végére került. A kőzetbolygó titkai című fejezet tartalma strukturáltabb 

lett, tananyaga csökkent. A 6. osztályban a természetismeret tanulása során szerzett előzetes 

ismereteket a tankönyv már nem ismétli, hanem ösztönzi a tanulókat arra, hogy 

támaszkodjanak rá a lecke feldolgozása során. Az Egyiptommal foglalkozó lecke helyett három 

afrikai ország (Egyiptom, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság) földrajzi elemzése (specialitásuk: 

turizmus, olaj, ásványkincsek), összehasonlítása történik.  

Újragondolásra került a tankönyvek fogalomhasználata. A kerettantervi és az egyes 

tudományterületeken tapasztalható ellentmondások kiküszöbölésére a szaktudományágakkal 

kapcsolatos fogalmakat átnézték a tudományterületek szakemberei is. Ennek megfelelően a 

földrajztankönyvek és a munkafüzetek következetesen alkalmazzák a fogalmakat a 7–10. 

évfolyamokon (például külső és belső erők, felszín alatti vizek). Azonban az egyes tantárgyak 

közötti kapcsolódási pontok felülvizsgálatára, bővítésére még szükség van (például a földrajzi 

övezetességi rendszer, a csillagászati jelenségek, a fizikai erők kapcsán). 
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Szerkesztési változások 

A képek, ábrák száma összességében csökkent a tankönyvekben, de több cserére is sor került. 

Az ábrák mérete viszont nőtt, így részleteik könnyebben megfigyelhetők, tanulmányozhatók, 

valamint az oldalak áttekinthetőbbekké váltak. 

Az ábrák egy részét grafikailag korrigálták, egységes stílusban, betűmérettel és 

betűtípussal, színvilággal készültek, amitől a kiadvány áttekinthetőbb lett. 

A kérdések, feladatok elől kikerültek a piros ikonok. A végleges változatban már színes 

alapon sorszámozva vannak, így a tanítási-tanulási folyamat során követhetőbbek, 

könnyebben beazonosíthatóak.  

A szemelvényekhez, ábrákhoz, adatsorokhoz kapcsolódó feladatok – ahol indokolt és 

lehetséges volt – tömbösítve lettek, és színes (halványsárga) hátteret kaptak a jó 

elkülöníthetőség érdekében. 

A leckékben lévő megfigyelések, egyszerű vizsgálódások (például kőzet- és 

talajvizsgálat) már szintén tömbösítve, szürke alapon különülnek el annak érdekében, hogy 

könnyebben szervezhetőek, megvalósíthatóak legyenek egy-egy órarészben, ezzel is kiemelve 

a fontosságukat. 

Az oldalak szerkezete a korábbi kéthasábossal szemben két és fél hasábosra változott, 

a külső fél hasábba kerültek a törzsszöveghez kapcsolódó kérdések, illetve apróbb 

kiegészítések (például honlapajánló, QR-kód, kisebb diagram). Ez a szerkezet nagyobb 

rugalmasságot biztosít a szaktanárnak a változatos munkaforma (csoport-, páros és frontális 

munka) megválasztásában. Könnyebben szervezhető a feladatokra, kérdésekre építő vagy a 

főként törzsszöveget használó, esetleg egyszerre mindkettőre különböző arányban építő 

tanítási óra.  

Új elemként jelent meg az újgenerációs tankönyvben a térképek ábrákkal, 

szövegdobozokkal való kombinációja, csökkentve ezzel a törzsszöveg zsúfoltságát. 7. 

osztályban minden kontinens bemutatásánál a fejezetkezdő leckében találkozunk vele teljes 

oldalon (például Afrika, Ázsia) vagy oldalpáron (például Amerika). 8. osztályban a 

legmarkánsabban a magyarországi nagytájtípusok feldolgozásánál látható (2. fejezet 1–3. 

lecke). Ezenkívül például az értékvédelemnél (3. fejezet 7. lecke), Németország és Olaszország 

különböző fejlettségű országrészeinek bemutatásánál, valamint összefoglalásokban (például 

1. és 2. fejezet) fordul elő. 

Új tartalomközvetítő módként infografikákat is használnak a tankönyvek (például 

ausztráliai bakancslista, Antarktisz, érdekességek a tengerek világából). 

Az összefoglaló leckék színes hátteret kaptak, hogy jobban elkülönüljenek az új 

ismereteket feldolgozó leckéktől. 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

II.1. A tanítás és a tanulás eredményességét segítő eszközök és megoldások  

A 7. és a 8. évfolyam tankönyve azonos szemlélettel és egységes szakmódszertani koncepció 

alapján készült, ezért együtt mutatjuk be azokat.  

Az újgenerációs földrajztankönyvek megtekinthetők és letölthetők az OFI 

http://tankonyvkatalogus.hu honlapján: a 7. osztályos (2017) FI-506010701/1, a 8. osztályos 

(2018) FI-506010801/1 kiadványszámmal. 

A tartalmi egységek egymásra épülése 

A művelődési anyag tematikájának összeállítása az érvényben lévő Nemzeti alaptanterv6 

Földünk–környezetünk műveltségi területének fejlesztési alapvetései és a kapcsolódó 

kerettanterv7 földrajz tantárgyra vonatkozó tartalmi, módszertani előírásai alapján készült. 

Azonban a kerettantervben ajánlott óraszámokat célszerű 7. és 8. évfolyamon egyaránt heti 

1,5 órában megállapítani (megjegyezzük, hogy optimális a 7. évfolyam heti 2 órája lenne). A 

tartalom alapvetően követi a dokumentum tematikus felépítését, javasolt időrendi 

szerkezetét, de több lecke esetében van eltérés (ennek indoklására a fejezetek bemutatása 

során kitérünk). Az anyag épít a Természetismeret 5–6. évfolyam tartalmi követelményeire, 

valamint a lehető legtöbb esetben keresi a kapcsolódási pontokat a többi tantárggyal, 

elsősorban a természettudományos tantárgyakkal és a történelemmel.  

A tartalmi témakörök a tankönyvekben fejezetekbe rendeződnek. A fejezetek 

metodikai eszközkészlete azonos a 7. és a 8. évfolyamon. A tanulók fejlődéséhez azáltal is 

igazodik, hogy a fejezetekben előre haladva egyre nő az absztrakciót, a magasabb szintű 

gondolkodást igénylő, a csoportban, párban vagy önállóan végzendő, a tanórán kívüli 

kutatásra ösztönző feladatok aránya. A tanulóknak egyre többet kell véleményt formálniuk 

előbb benyomásaikról, majd tartalmi elemekről, végül pedig vitában, drámamódszerben 

ütköztetniük is kell a véleményüket. 

A tankönyv elején a tanulóknak szóló bevezető található. Elolvasásától és 

megbeszélésétől ne sajnáljuk az időt, mert fontos útmutatásokat tartalmaz arra vonatkozóan, 

hogy miről lesz szó a tanévben, és hogyan kell tanulni a tankönyvből. Lapozzanak bele a 

tankönyvbe a tanulók, és keressenek példákat az egyes módszertani megoldásokra! 7. osztály 

elején ez elengedhetetlen, hiszen a diákoknak új tantárgy új taneszközeivel és 

eszközkészletével kell megismerkedniük. Ugyancsak érdemes átlapozni ilyenkor a 

tartalomjegyzéket, amolyan kedvcsinálóként is. A tárgymutató hasznosságát és használatát is 

ekkor kell megtanítani.  

  

                                                           
6 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 
7 Kerettanterv az általános iskolák 5–8. évfolyamára – 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete. 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete, alkotóelemei 

A fejezetek felépítése, az alkalmazott eszközök és azok magyarázata 

A földrajztanulás kezdeti szakaszához készült tankönyvekben a fejezetek és azokban a 

leckék tartalmilag összefüggő rendszert alkotva épülnek egymásra, alapvetően követik a 

kerettantervi tartalmi építkezést és tagolást. Lényegében az egészből a rész felé haladó logikát 

követik, azaz általános, a Föld egészét érintő jelenségeket, kapcsolatokat mutatnak be 

(például földrajzi övezetesség, a Föld gömbhéjai), majd egyre kisebb egységekre vonatkoznak 

(például kőzetburok és talaj, földrészek, országcsoportok, országok, nagytájak és régiók). 

A 7. osztályos tankönyv tananyagelrendezése az alábbiakban tér el a kerettantervtől: 

A tankönyv eleje elsősorban annak figyelembevétele miatt különbözik a tantervtől, 

hogy milyen tudást hoznak magukkal a tanulók a természetismeret tanulásának időszakából. 

Mivel a földrajztanuláshoz szükséges képességekkel és szemlélettel alig rendelkeznek, 

szükséges volt egy olyan első fejezet (Ne magolj, gondolkodj!) beiktatása, amely előkészíti a 

földrajzi tanulmányokat. A mindennapi életből kiindulva nyitja rá a tanulók szemét a földrajz 

hasznosságára, arra, hogy ott van a mindennapjaikban, ott van az életvilágukban, a 

számítógépeiken, ezzel (is) motiválja őket a tanulásra. Továbbá e fejezet logikáját folytatja a 

földrajzi övezetesség témaköre, s csak azután kerül sor a kéregföldrajzi ismeretek tárgyalására.  

A kerettantervben külön témakörként szereplő gazdasági alapismeretek nem kaptak 

önálló tankönyvi fejezetet, ugyanis a vonatkozó tartalom ebben az életkorban a tértől 

elszakítva nehezen értelmezhető.  

A regionális földrajzi tanulmányokhoz szükséges gazdasági alapfogalmak egy leckében 

vannak összefoglalva (I. fejezet 5. lecke – Pénz a mindennapokban), a többi tartalom a 

regionális földrajzi témák feldolgozása során aktuálisan, adagolva kerül elő.  

A leckék rendszeréből kiszakítva, a 7. osztályos tankönyv végén kapott helyet az 

országok közötti együttműködés bemutatása (Együtt könnyebb 200–204. oldal), mert az 

egyfajta szintézise a regionális földrajzi tanulmányoknak, s majd átvezet a 8. évfolyam Európa 

földrajza tananyagához.  

A 8. osztályos tankönyv tananyagelrendezése az alábbiakban tér el a kerettantervtől: 

A Magyarországgal foglalkozó témakörök Európa részeinek feldolgozása elé kerültek, 

elsősorban azért, hogy a téma megfelelő hangsúlyt kapjon a 8. osztály első félévében 

(szemben az általános iskola utolsó hónapjaiban való tanulással). Ne felejtsük el, hogy a 

tanulók jelentős része számára a 8. évfolyammal befejeződik a földrajztanulás, tehát 

hatékonyan kell összefoglalni a haza földrajzára vonatkozó ismereteket, és egyidejűleg 

erősíteni kell az európai és a magyar identitást! 

Az Európa általános földrajza témakör ugyan a 7. évfolyamot záró Ázsia földrajza után 

a 8. évfolyam legelejére került, de a tantervétől kissé eltérő tartalommal és megközelítéssel.  

Az európai kontinensrészek feldolgozásának sorrendje igazodik az előzőekhez: az 

európai térből és a Kárpát-medencéből indul ki, amit azután Magyarországra szűkít. Ezt 

követően a szomszéd országok, illetve a közép-európai országok (Németország) feldolgozása 

következik, mert Közép-Európát – a kerettantervvel szemben – a szomszédokhoz, és nem 
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Kelet-Európához célszerű kapcsolni (a természetföldrajzi és a történelmi fejlődési logika 

felülírja a szocialista örökség miatti keleti kötődést).  

A tankönyv tartalmi rendezőelvét könnyen megérthetik a diákok a tartalomjegyzék 

(4–5. oldal) címrendszere és a tanulóknak szóló bevezető (3. oldal) szövege segítségével. A 

tananyag fejezetekre való bontásának a tartalmi (azaz térbeli) rendezőelv mellett fontos 

szempontja volt, hogy azok közel azonos terjedelműek legyenek (a 7. évfolyamon hat, a 8. 

évfolyamon öt van, egy-egy fejezet 7–9 leckéből áll). Ennél több leckét, nagyobb tartalmi 

egységet a 12–14 évesek nehezen tekintenek át. Viszont elegendő ismeretanyagot dolgoz fel, 

készségterületet fejleszthet ahhoz, hogy a végén reálisan mérhető legyen a tanulók azzal 

kapcsolatos tudása és fejlődése. A fejezetek eltérő színkódjai (amik a fejezetnyitó oldalpár 

alapszínében, a fejezetzáró összefoglaló leckék háttérszínében, a fejezet minden lapján az 

oldalszám és a leckék sorszáma, a lecke végi összefoglaló kérdések, a feladatok mögött és a 

táblázatokban látható) segítséget adnak a tanulóknak a különböző tankönyvi részek közötti 

eligazodásban. 

A témaköröket bevezető oldalpárok alapvetően ráhangoló jellegűek. Alapjukat színes 

grafikus rajz adja. A 7. osztályos könyvben a földrész egyszerűsített, táblai krétarajza szerepel, 

különböző szimbolikus rajzelemekkel (például az Ausztráliát jelképező koala, az amerikai 

hamburger, a japán kimonó). A fő rajzban képek vannak elhelyezve: az egyik kép 

műholdfelvételen mutatja a földrészt a földgömbön, a másik (vagy a többi) jellegzetes, 

érdekes tájkép. A téma feldolgozása előtt érdemes kalandozni a bevezető lapokon a 

tanulókkal (például hol lehetnek az ábrázolt helyek, mit ismernek fel a képeken, mit tudnak 

azokról, mire kíváncsiak azokkal kapcsolatban, mi érdekes a térképvázlatok vagy 

műholdfelvételek alapján?). A 8. osztályos könyvben gyerekek tevékenykednek (például 

táblán rajzolnak, térképen dolgoznak, ábrát elemeznek) a földrajzórán, a tankönyv ezzel is utal 

a földrajztanulás cselekvő jellegére. 

A fejezetek leckéi után az összefoglaló órák szervezéséhez készült leckék színes 

háttéren jelennek meg, ezzel is elkülönítve azokat az új ismereteket feldolgozó leckéktől. Az 

összefoglalások nem fogalmazzák meg kivonatolva a fejezetben elhangzott tartalmakat. Ennek 

az az oka, hogy a szövegkivonatolás a tartalmakat kiszakítja az összefüggéseikből, ezáltal sérül 

a földrajzi logika, és minimálisra szűkül az értelmezés lehetősége. A tankönyvcsalád ezzel is 

hangsúlyozni kívánja, hogy a földrajztanulás lényege nem a magolás, hanem a gondolkodás és 

az ismeretek alkalmazása. Az összefoglaló anyagok részben ismereteket rendszerező 

vázlatokat (fogalmi térképeket) vagy térképre applikált egyszerű tartalmi-logikai jegyzeteket 

(„névjegyeket”) adnak közre egy-egy kontinensre vonatkozóan (például Amerika, Ázsia 

összefoglalása). A vázlatok és a jegyzetek segítenek a tananyag csomópontjainak 

megtalálásában és a közöttük lévő logikai kapcsolatok feltárásában. Javasoljuk, hogy a 

szaktanár már a témakör feldolgozása előtt tekintse át ezeket, és ennek figyelembevételével 

súlyozza a fejezetben található tényanyagot. Az összefoglalások másfelől érdekes, 

gondolkodtató és alkalmaztató feladatokon keresztül elevenítik fel, mélyítik, rendszerezik a 

tanultakat. A feladatok változatosak: kép- és ábraelemzést kívánnak gondolkodtatással, 

játékosak (például keresztrejtvény, képrejtvény, párosító, hibakereső-igazmondó játék), 
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képválogatást vagy rendszerezést igényelnek, képzeletbeli utazáshoz kapcsolódnak, a tanult 

tartalmakat apróhirdetésben kell felismerni, vagy asszociációkra épülnek. 

Minden fejezetben van olyan lecke – az összefoglaló órákon kívül –, ami alapvetően 

közös tanulói munkára épül. Ez vagy gyakorlati óra (például 7. osztályban Amerika vízrajza) 

vagy projektfeladatokhoz kapcsolódik (például 7. osztályban a kőzetekről Irány a természet! 

címmel, 8. osztályban a lakóhely földrajzának megismeréséhez A szűkebb hazám címmel). 

Ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tanítás-tanulás folyamatának fontos eleme a tanulók 

közötti együttműködés. A tudás közösen végzett tevékenységek során eredményesebben 

fejlődik, mint egyéni feladathelyzetekben, hát még a csupán befogadásra ítélt tanulási 

formákban. A tananyagfejlesztők ösztönzik, hogy a többi tanítási órán is legyenek 

rendszeresen kooperációra épülő feladatok, ehhez a leckékben nagyon sok segítség található. 

A leckék felépítése, eszközei és azok magyarázata 

Az általános iskolai földrajztankönyvek minden leckéje két oldalpár terjedelmű. Az 

egységesség a könnyű áttekinthetőséget szolgálja. A négy oldalon annyi szöveges és vizuális 

információ fér el, amennyi a 12–14 éves tanulók által befogadható. A földrajzkönyvekkel 

kapcsolatban mindig felmerül a terjedelmesség problémája, de tudomásul kell venni, hogy a 

tantárgy fejlesztési követelményeinek teljesítését biztosító térképek, ábrák és képek, 

táblázatok, szemelvények növelik a terjedelmet. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy azok 

a gyerekek nem tartják nagynak a leckék és az egész tankönyv terjedelmet, akik a szöveg 

bebiflázásával szemben a rugalmas és kreatív tanuláshoz szoktak, márpedig ez a 

szakmódszertani cél.  

A tankönyvi leckék természetesen címmel kezdődnek. Az általános iskolai tankönyvek 

kettős címet használnak. A felső cím egy érdeklődést felkeltő, az alsó pedig egyértelműsítő, 

tömören és röviden a tartalomra utaló (például A Mennydörgő és a látható Egyenlítő – 

Amerika vízrajza, Az alvó sárkány ébredése – Kína, Széles sávokon – Magyarország 

infrastruktúrája). Ugyancsak a motiváció a célja annak, hogy a címek egy, az adott témához 

kapcsolódó képre vannak helyezve. Érdemes ezt a képet is megnézetni a gyerekekkel, a szöveg 

mögött többnyire felsejlik a tartalmuk (ha nem is minden részletében). E képre került a lecke 

tartalmára, céljára utaló szöveg is, ami az adott téma érdekességét próbálja kiemelni 

különleges tények közlésével vagy a tanuló fantáziájára, előzetes tudására, tapasztalatára 

utaló problémafelvetéssel (például Mi minden van a ruhásszekrényünkben? Mit keresnek itt a 

turisták?). 

A leckéket általában rövid, tömör alcímek tagolják részekre. Egy részük tárgyszerű 

(például Az óidő, A legforróbb földrész, Egyetlen istenben hisznek), mások kérdést vetnek fel 

(például Zsúfoltság vagy néptelenség?, Mi határozza meg az éghajlatot?). A többségük 

érdekes (például Vonalzóval húzott határok, Az Óperenciás tenger, A téli álmot alvó 

Nagymedve földje), elsősorban a fantázia felébresztése, az érdeklődés fenntartása érdekében. 

Javasoljuk, hogy olykor vessük fel a tanulóknak, mit jelenthet a cím, vajon miről fog szólni a 

következő rész (például Hol lehet az a táj, „ahol a medve is megdermed”?), mit gondolnak a 

tanulók előzetesen a felvetett problémáról. A fejezet színjelével, bold és a törzsszövegnél 
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nagyobb betűkkel jól elkülönülnek a lecke kisebb tartalmi egységei. Az egyes tartalmi 

egységek feldolgozására fordított idő nagyvonalakban azonos. Ez első ránézésre nem 

feltétlenül érzékelhető, mert alattuk különböző terjedelmű szövegek találhatók. Azonban az 

alcímek alá nemcsak törzsszövegtömbök tartoznak, hanem feladatok, ábrák és képek, 

szemelvények is. Ezek az oldal alcímhez eső részén csoportosulnak, így többnyire könnyen 

megtalálhatóak.  

A leckék tagolását, ismeretanyaguk logikai rendjét és sorrendiségét, elrendezését 

elsődlegesen a tartalom, másodlagosan a fejlesztési feladat, a szakmetodikai cél határozza 

meg – ezért nem is egységesek. Az új ismereteket nyújtó leckék nagy része a térbeli egységek 

rendszere szerint, az egymásban foglaltatási elven épül fel (például a szilárd Föld 

megismerése: gömbhéjak –› kőzetburok –› kőzetlemez –› kőzetlemezmozgás; regionális 

földrajzi ismeretszerzés: a kontinens egésze –› a kontinens nagytája, országcsoportja –› tája, 

országa –› képződménye, jelensége, települése, valamely társadalmi eleme). Mások a leíró elv 

szerint „pásztázzák át” a témát (regionális egységek természetföldrajzi bemutatása: 

szerkezetfejlődés –› domborzat és ásványkincs –› helye az övezetességi rendszerben –› 

földrajzi és környezeti következmények stb.). Többségük többféle módszerrel is feldolgozható, 

pontosan ez a felépítés alapkoncepciója. Ezért az alcímmel elválasztott tartalmi egységekhez 

törzsszöveg, feladatok, ábra- és képanyag egyaránt kapcsolódik. Az új ismereteket feldolgozó 

leckék egy része gyakorlatokra épül. Ezekben a vizsgálatok, gyakorlatok, műveletek logikája, 

illetve a technikai lebonyolíthatóság, a szervezési körülmények határozzák meg a felépítést 

(például Hogyan célszerű csoportokat alakítani? Mely eszközökhöz vagy milyen műveletekhez 

kapcsolódik?). 

Mint arra már korábban kitértünk, földrajzot nem könnyű tanulni, különösen, amikor 

új tantárgyként jelenik meg a diákok életében. Minden szaktanár alapfeladatai közé tartozik, 

hogy megmutassa és elsajátíttassa tanítványaival tantárgya tanulásának fortélyait, és sikerre 

vezető technikákat, módszereket kínáljon. Ebben kívánnak segítséget nyújtani a tanulási 

praktikák a tankönyvekben (például hogyan tanulj meg lexikális ismereteket, hogyan használd 

a tanuláshoz az atlaszt, hogyan készíts egyszerű térképvázlatot vagy posztert, mire kell figyelni 

kiselőadás tartásakor vagy projektbeszámoló alkalmával). Az aktuális tananyaghoz kapcsolva 

különböző tanulásterületeket vesznek sorra, fokozatosan építkeznek. Először a térképhez 

mint információforráshoz kapcsolódnak, majd a szövegfeldolgozáshoz, később a tankönyvön 

kívüli forrásokból való információszerzéshez, azután a kooperatív feladatvégzéshez, végül 

pedig a tudás prezentálásához (ezt a fejlesztési sort esetlegesen az aktuális tartalom felülírja). 

A tanulási praktikák vizuálisan elkülönülnek azáltal, hogy sárga jegyzetcédulához hasonló, bal 

felső sarkukban iratkapocs szimbólummal jelennek meg. Terjedelmi okok miatt sem tudják 

átfogni a szükséges módszertani tanácsok összességét, de néhányat bemutatnak azzal a 

szándékkal is, hogy a szaktanár hasonló módon tanítson meg majd másokat, hívja fel a 

figyelmet olyanokra, amelyek az ő tanítványai számára konkrét segítséget jelentenek. A 

tanulási praktikákban is van egyfajta fokozatosság.  

A leckék többségében rövid szemelvény is található. Apróbb betűs szövegük szürke, 

tépett papírlapra emlékeztető grafikai megoldással különül el a törzsszövegtől. Egy részük 
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kiegészítő információt tartalmaz, amit nem kell tudni, de érdekes vagy egyfajta adalék a 

tartalomhoz (például a dél-amerikai indiánok kipusztítása, a gyermekhalandóság 

magyarázata, az ázsiai beszállítói hálózat lényege). Más részük feladathoz kapcsolódik, forrás, 

amit fel kell dolgozni (például segítségével ismerik meg a diákok a takarékoskodás alapelveit, 

az indiai kasztrendszer lényegét és következményeit, vagy a szemelvény tartalmát a Jurassic 

Park filmélményével kell összevetni). Olyan szemelvény is van, amely egy ember rövid 

portréját mutatja be, és tevékenységével kapcsolatos kutatásra biztat (például Steve Jobs), 

vagy éppen praktikus tanácsot ad (például milyen felszerelést vigyél magaddal a terepre). A 

szemelvények tankönyvi leckékben való elhelyezése is azt üzeni, hogy a tudásszerzésben a 

különböző műfajú és megközelítésű szövegekben lévő információk feldolgozásának nagy 

jelentősége van. 

Minden tankönyvi lecke végén helyet kapott egy fogalomjegyzék szürke, perforált 

noteszlaphoz hasonló grafikai megoldással. Ebben a lecke legfontosabb általános és egyedi 

(többnyire topográfiai) fogalmai szerepelnek, nem csak az újonnan előfordulók. A törzsszöveg 

félkövérrel szedett fogalmainak listájával nem feltétlenül egyeznek. Akkor is szerepel egy 

fogalom a jegyzékben, ha már nem teljesen új a tanulók számára a lecke feldolgozásakor, de 

tartalmi bővítése, mélyítése történik, esetleg a fogalomkörébe tartozó alfogalom kerül 

kibontásra vagy fontos műveletek kapcsolódnak hozzá. A fogalomjegyzéket tehát kezelhetjük 

úgy, mint a főbb fogalmak jegyzékét. Elsősorban lényegkiemelés a funkciója, hogy 

megmutassa a tanulóknak és a tanároknak a lecke fő fogalomkörét, ezzel is orientálja a 

feldolgozás hangsúlyát. Lehet a tanulók leckefeldolgozás utáni önellenőrzésének is az eszköze: 

mit tudok ezekről a fogalmakról, tudom-e definiálni azokat? A feltüntetett fogalmak egy része 

arra is alkalmas, hogy szókészletként kezelve készítsünk belőle a lecke tartalmát összefoglaló 

vázlatot, rendezzük azokat hierarchikus rendjüknek megfelelően (például a felszín alatti 

víztípusokat, nagytáj – középtáj – kistáj), rendezzük térbeli rendjük szerint (például a 

topográfiai neveket észak–déli irányba), rendezzük oksági kapcsolataik szerint (okok–

következmények), vagy párosítsuk (például a szerkezeti elemeket a tájnevekkel, a városokat a 

jellemző gazdasági ágakkal). 

A tankönyvek feladattípusai és funkcióik 

Mint ahogyan arra már többször utaltunk, a tankönyvi leckéknek igen nagy feladatkészlete 

van, a feladatok és a kérdések8 gondolkodásfejlesztési és tanulásmódszertani szempontból a 

tananyag-feldolgozás legfontosabb elemei, és a leckék alapvetően a kérdések-feladatok 

rendszerére épülnek. Feladatok a leckék elején, a leckék közben és a leckék végi 

összefoglalásban is találhatók, természetesen különböző funkciókkal. A leckék elején az 

előzetes tudást felelevenítő és a gondolkodást beindító kérdések, feladatok szerepelnek. Igen 

nagy módszertani hiba, ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, mert feltételei az új tudás már 

meglévőhöz való illesztésének. Azonban az sem elég, ha felhasználjuk ugyan azokat, de nem 

                                                           
8 Kérdés és feladat között itt nem teszünk különbséget, mert a didaktikai funkció szempontjából nem lényeges, 
hogy kérdő vagy felszólító mondatban van-e megfogalmazva, az a fontos, hogy gondolkodást vagy 
tevékenységet, cselekvést gerjesszen. 
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tudatosítjuk a tanulókban, hogy az, amiről ezen az órán szó lesz, nem előzmény nélküli. (Mint 

ahogy tudatosítanunk kell az óra végén azt is, hogy mivel tudunk többet, mennyivel 

gondolkodunk másként, mint az óra elején.) A belső kérdések-feladatok a lecke tartalmi 

feldolgozásának pillérei vagy segítik azt. A tanulási folyamat szinte minden eleméhez és 

funkciójához adnak lehetőséget. Közöttük viszonylag kevés a definíciót kívánó fogalmi kérdés, 

aminek az az oka, hogy a tanulókat hozzá kell szoktatni, hogy egy fogalomhoz értelemszerűen 

hozzá tartozik tartalmi jegyeinek felismerése vagy felsorolása. Nagy részüket az általános 

iskolában nem is kell definíciószerűen tudni, elég, ha a tanulók ráismernek a fogalomra vagy 

jellemzőiket sorolják fel. Ezzel is szeretnénk csökkenteni a meg nem értett, ámde betanult 

fogalommeghatározásokat. Viszont sok kérdés, feladat kíván gondolkodást a tanulóktól 

azáltal, hogy valamely gondolati műveletet gyakoroltatja. A tények értelmezésére, 

megértésére irányulnak például azok, amelyek így kezdődnek: Mondd el a saját szavaiddal...!, 

Magyarázd meg...!, Hasonlítsd össze...!. Talán ebből a típusból van a legtöbb a 7. évfolyamon. 

A tények felhasználását kívánják a Mire lehet felhasználni...?, Hová vezet ez...? kérdések. 

Mások a tények elemekre bontását (analízist) vagy épp összerakását (szintézist) szeretnék 

elérni (például a Mik az előzmények...?, Mik lehetnek a következményei...?, Mi lenne, ha...?) – 

ezek a 7. évfolyam végén és a 8. elején gyakoribbak. Az általános iskola végén pedig már 

elvárható az ismeret, tudás felismerését és értékelését kívánó feladatok problémamentes 

megoldása is (például Hogyan ítéled meg...?, Miért gondolod így...?). Viszonylag sok a 

problémát felvető, annak megválaszolása érdekében tevékenykedtető feladat (például 

Figyeld/Vizsgáld/Mérd meg...!, Gyűjts érveket mellette és ellene...!, Nézz utána...!). Gyakran 

felmerül az ilyen típusú feladatokkal kapcsolatban az a kritika, hogy erre nem képesek a 

tanulók. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a diákok különböző szinten tudják 

megoldani e feladatokat, de bizony képesek rá. Nem baj, ha nem lesz minden elemében helyes 

a válaszuk, sőt, tulajdonképpen a hibák mentén eredményesebben lehet továbbhaladni. 

Tévedéseikkel szembesíteni a tanulókat igen fontos, nemcsak azért, mert rádöbbennek arra, 

hogy nem mindenben tökéletesek, hanem azért is, mert a hibák korrigálása után 

maradandóbb lesz a tudásuk. A lecke eleji és közbeni kérdések-feladatok grafikailag is 

elkülönülnek. Félhasábos tördeléssel, a törzsszövegtől eltérő betűtípussal általában a lappár 

külső részén helyezkednek el. Folyamatosan számozottak, ami segíti az órán a rájuk való 

hivatkozást, a szám alatti színezés következtében pedig jobban kiemelkednek más 

leckeelemek közül. A lehetőségekhez mérten az adott feladat a rá vonatkozó szövegtömb, 

ábra vagy szemelvény mellett, közelében található.  
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II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve 

II.2.1. A 7. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek a tankönyvi fejezetek és azon belül az egyes 

leckék céljai, hogyan építkezik azokban a tanulói tudás, valamint milyen módszereket ajánlunk 

a feldolgozásukhoz. Természetesen tudjuk, hogy rendkívül eltérő az egyes iskolák, sőt az egyes 

tanulócsoportok, hát még a tanulók helyzete, lehetőségei, ezért a megvalósítás tényleges 

módja erősen igényli a szaktanári mérlegelést. 

1. fejezet. Ne magolj, gondolkodj! 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A földrajzi tanulmányok előkészítése és érzelmi megalapozása.  

 

A fejezet további céljai: 

 a tanulók vegyék észre tapasztalataikból kiindulva a földrajzi tudás hasznosságát, a 

földrajzi tartalmak, tapasztalatok, módszerek jelenlétét és meghatározó szerepét a 

mindennapi életben; 

 sajátítsák el az eredményes földrajztanuláshoz szükséges felfogást és módszereket; 

 tegyenek szert elemi jártasságra a szemléleti térképolvasásban: tudják értelmezni 

és használni a földrajzi fokhálózatot, tudjanak eligazodni a földrajzi atlaszban, 

térképeken és digitális térképeken, legyenek képesek azokból egyszerű 

információkat szerezni; 

 ismerjék meg az alapvető földrajzi információhordozókat, tudjanak belőlük 

tényeket megállapítani, és értelmezzék az egyszerű tényeket; tudjanak olvasni 

éghajlati diagramról és korfáról kérdések alapján; 

 ébredjen fel az IKT eszközök földrajztanulási célú használata iránti érdeklődésük, 

fedezzék fel ezek köznapi alkalmazási lehetőségeit; 

 tegyenek szert elemi pénzügyi ismeretekre példák alapján annak érdekében, hogy 

ezeket értelmezni és hasznosítani tudják a regionális földrajzi tanulmányok során, 

és értelmezni tudják a körülöttük zajló egyszerű családi gazdasági eseményeket. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A rövid, bevezető fejezetben tulajdonképpen csak egy hagyományos értelemben vett (verbális 

tanulnivalót tartalmazó) lecke van (az 5. lecke), a másik négy nem fogalomépítésről szól, 

hanem gyakorlati jellegű jártasságokat alapoz. Ezekben nincsenek új fogalmak, de a 

tevékenységek az alábbi, már ismert fogalmakkal kapcsolatosak:  

 a tájékozódás témájában: atlasz, térkép, keresőhálózat, földrajzi fokhálózat, 

földrajzi koordináták, földrajzi helyzet; 
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 az éghajlat témájában: időjárás, éghajlat, éghajlati diagram, középhőmérséklet, 

hőingás, csapadékmennyiség. 

A tudásépítés gyakorlatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódik. Egyfelől térképi 

műveleteket kell gyakorolniuk a tanulóknak (2. és 3. lecke). Ezek egy részével már találkoztak 

a természetismeret tanulása során: információleolvasás a térképről, viszonylagos földrajzi 

helyzet meghatározása, helymeghatározás a földrajzi fokhálózat alapján. Az a tapasztalat, 

hogy a keresőhálózat és a fokhálózat használata nem alapozódik (nem is alapozódhat) meg 5–

6. osztályban, azonban ezt a földrajztanulás nem nélkülözheti. Ezért a tanév legelején erősíteni 

szükséges a koordináták alapján való helykeresést és a hely koordinátáinak leolvasási 

készségét. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez nem egyetlen tanóra dolga, hanem folyamatos 

feladat szinte az egész tanévben. Javasoljuk, hogy minden órán legyen legalább egy 

feladatelem, ami folyamatosan gyakoroltatja a hely- és helyzetmeghatározást. Érdemes 

felépíteni egy fejlesztési folyamatot az első félévben, mindig más, egyre nehezedő 

feladatkörnyezethez kapcsolva. Kezdetben csak egyszerű leolvasási helyzetekkel 

szembesüljenek a tanulók, például a térképi háló metszésvonalaiba eső pontok koordinátáit 

kell leolvasni, majd olyanokét, amelyeknek csak vagy a szélességi, vagy a hosszúsági 

koordinátája esik egybe a berajzolt koordináta-vonallal, azután olyanét, amelyiknek egyik 

eleme sem. S miután a tanulók ezekben már járatossá válnak, akkor következhet a nagyobb 

kiterjedésű helyek fekvésének leolvasása. Ám a térképen pontszerű helyekkel szemben más 

kihívást jelent egy olyan topográfiai fogalom fekvésének leolvasása, ami vonalszerű 

kiterjedésű (például folyó, útvonal, hegyvonulat), mint egy területé (például tó, táj, ország). 

Sőt, még azon belül sem mindegy, hogy mennyire egyértelmű a tanulók számára a 

kiterjedésük, gondoljunk csak az óceánok, a nagytájak vagy a régiók határaira!  

Viszont a természetismeret tanulása során a tanulók nem találkoztak még a digitális 

térképekkel, azok használatával. Úgy gondoljuk, hogy a Google Earth (Google Föld) program 

bázisa lehet nemcsak az iskolai földrajztanulásnak, hanem az iskolán kívüli élményszerű (és 

hasznos) földrajzi tudásszerzésnek is, nem különben a térbeli intelligencia és a digitális 

kompetencia fejlesztésének. A program használata minőségi változást hozhat a téri szemlélet 

fejlődésében, pár méteres felbontású háromdimenziós felszínábrázolásával, illetve a sík, 

felülnézeti ábrázolás (térkép) és a 3D-s tér egybevetésével. A Kattanj rá a világra! lecke 

feldolgozása a tanulók és a digitális térképi világ első szervezett találkozása. Itt bemutatjuk a 

tanulóknak, hogy mire jó, milyen lehetőségeket rejt (például vizuális és GPS-alapú 

információszerzés, útvonaltervezés), és útmutatót adunk a kezeléséhez. Azonban ezzel is 

rendszeresen kell dolgozni a tanév során a tanítási órán és otthon, hogy az általános iskola 

végére kifejlődjön a stabil használati készségük, illetve a földrajzi ismeretszerzés magától 

értetődő eszközévé váljon. Erre a tankönyv további leckéinek feladatai adnak javaslatokat. Az 

alkalmazás magyar nyelvű változata (16,3 MB) letölthető a 

http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=6909&k=41 webhelyről. 

A tevékenységek másik része az adatszerű információk szerzéséhez és értelmezéséhez 

kapcsolódik (4. lecke). Az iskolai földrajztanulás egyik alapját a diagramok jelentik, amik csak 

http://letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=6909&k=41


F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
34 

akkor töltik be az információhordozó szerepét, ha tudnak olvasni róluk a tanulók. Ezt is 

tanítani kell számukra, méghozzá rendszeresen. Az első lépés annak megismertetése, hogy 

hogyan ábrázolnak az éghajlati diagramok és a korfák. Persze ebben az életkori szakaszban az 

éghajlati diagram sokkal gyakrabban használatos, mint a korfa. Itt említjük meg azt, hogy nem 

elvárás az éghajlati diagramok rajzolása, különösen nem fejből, adatok nélkül (és fordítva sem: 

nem kell tudni felismerni az éghajlatot a diagram alapján). A diagramok adatainak leolvasását 

kell most megtanulniuk a gyerekeknek, illetve majd a későbbiek során azt, hogy hogyan lehet 

az adatokból földrajzi következtetéseket levonni. Ugyanez az elvárás a tematikus térképekkel 

kapcsolatban. Az 5. lecke az időjárási térképek és a torzított térképek példáját mutatja be, 

melyeknek eltérő üzenetük van. Az időjárási térképek a mindennapi élet szempontjából 

fontos információkat közvetítenek, hiszen ezekből következtetünk az időjárás jövőbeli 

alakulására. Azt mutatja be a lecke, hogy ezek a térképek az időjárás-előrejelzés alapjai. 

(Funkciójuk nem azonos az éghajlati tematikus térképekével sem a mindennapokban, sem a 

földrajztanulási folyamatban.) A torzított térképek pedig egy újfaja ábrázolást mutatnak meg, 

amelyet egyre gyakrabban használnak a média világában is, egyre gyakrabban találkozunk 

vele. Ám információt csak akkor közölnek, ha azokat a földrészeket, országokat valós 

méretükben is bemutató térképekkel hasonlítjuk össze. Vagyis atlasz nélkül nem használhatók 

a tanítás-tanulás során. 

Ebben a fejezetben elsajátítandó konkrét ismeretek, objektív fogalmak csak az 5. 

leckében vannak. Ezek a pénzvilág alapfogalmai, amelyek tisztázása szükséges az országok 

gazdaságföldrajzának értelmezéséhez éppúgy, mint a 12-13 éves tanulók egyre önállóbbá váló 

életéhez, személyes gazdálkodásához. Új fogalmak: kereskedelem, vám, pénz, kiadás, bevétel, 

kölcsön, megtakarítás, valuta, árfolyam, piac, kereslet, kínálat, hitel. Ezeket most nem elvont 

fogalmi szinten kell tudniuk a gyerekeknek, hanem példákban, helyzetekben értelmezniük, 

megérteniük a közöttük lévő különbségeket (definíciós szinten csak a 10. évfolyam 

követelménye!). Erre szolgálnak a piaci, a családi és a „gazdálkodj okosan!” feladathelyzetek, 

amelyek szimulálása során a diákok játékos körülmények között érthetik meg a fogalmak 

lényegét.  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 5 óra 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

A fejezet tartalmának nincs földrajzi előzménye, a természetismeretben szerzett tudásra is 

csak részben épülhet. Ezek a tudáselemek a következők: 

 helymeghatározás keresőhálózat segítségével; helymeghatározás fokhálózat 

segítségével (félgömbökön való fekvés megfogalmazása, egyszerű leolvasások és 

keresések); 

 égtájak felismerése, megnevezése a valóságban és a térképen; 

 az időjárási és éghajlati elemek felismerése, az elemek egyszerű észlelési és mérési 

módjainak ismerete és megvalósítása; 
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 elemi információk leolvasása földrajzi tartalmú ábrákról, térképszerű 

ábrázolásokról, egyszerű térképekről; 

 spontán és tudatos megfigyelési tapasztalatok egyszerű megfogalmazása; 

 földrajzi szövegkörnyezethez kapcsolódó egyszerű matematikai műveletek végzése 

(például összeg, átlag és szélsőértékek közötti különbség számítása, mértékegység-

átváltás). 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezet feldolgozásának legfontosabb vezérelve – mint ahogyan arra már utaltunk – a 

praktikusság, azaz hogy segítsen a tanulóknak meglátni: van értelme ezt a tantárgyat tanulni; 

és segítsen nekik abban, hogyan is kell azt csinálni.  

Az 1. órát (1. lecke) mindenképpen arra ajánlott fordítani, hogy ismerkedjenek a 

tanulók az új tantárggyal. Javasoljuk, hogy az óra első harmadában lapozgassanak a 

tankönyvben és a munkafüzetben, hadd lássák, mivel foglalkoznak majd egész tanévben! 

Keressenek érdekes címeket a tartalomjegyzékben vagy a leckékben, és néhányan mondják 

el, hogy mit gondolnak azokról! A második harmadban érdemes közösen feldolgozni a 8. oldali 

szemelvényt a 9. oldali kérdések segítségével. Ne válogassunk a kérdések között, itt épp az a 

cél, hogy minél többel találkozzanak a gyerekek egy ilyen rövid hír kapcsán – így döbbenhetnek 

rá a körülöttük lévő világ és a földrajzi tudás kapcsolatára. Ezután a diákok már maguk is 

tudnak feltenni kérdéseket más hírekkel kapcsolatban. Ehhez a tankönyv két szemelvényt 

kínál (Mezek palackból?, Mauna Kea) párhuzamos munkára, de a szaktanár is adhat még 

további hasonlókat (saját gyűjtése alapján). Ha csak a tankönyvi szemelvényeket használjuk, 

akkor pármunkában javasolt a feldolgozásuk. Ha többet, akkor célszerű, hogy minden 

kiscsoport (praktikusan 4 fős csoportok) más-más szöveget használjon. Hasznos lehet 

(különösen, ha a szaktanár még nem ismeri a tanulókat), hogy a gyerekek által 

megfogalmazott kérdéseket leíratja, mert így értékes információkhoz juthat a tanulók 

szövegértési készségéről és problémaérzékenységéről egyaránt (igaz, ez időigényesebb). 

Ebben az esetben a következő órán vissza kell térni a kérdések értékelésére, kizárólag 

előremutató jelleggel, azaz valamilyen szempontból a jókat kiemelve. A 10–11. oldali képeket 

többféle módon használhatjuk. Ha az előzőekben nagyobb mennyiségű időt fordítunk a 

tanulók gondolatainak megismerésére, akkor házi feladat is lehet, akár differenciáltan is. Ha 

inkább többféle információhordozó hasznosságát szeretnénk bizonyítani a tanulóknak, akkor 

feltétlenül az órán dolgozzuk fel a tartalmukat kérdésgyártással, pármunkában! 

Hangsúlyozzuk, hogy ezzel a sikerélményhez juttatás a cél, tehát a jó kérdéseket és jó 

válaszokat emeljük ki, és buzdítsuk a tanulókat arra, hogy még jobbakat is keressenek! 

A 2. lecke tartalma gyakorlati órán dolgozandó fel. Ez egyfajta visszatekintés a 

természetismeretből tanultakra. Sajnos nem tudni, hogy milyen atlaszt használtak 

(használtak-e) az előző években a tanulók, de még akkor is hasznos az idén használt atlasznak 

mint kiadványnak az áttekintése, ha már ismerik azt, mert felelevenít, megerősít. Segít annak 

az üzenetnek a tanulókhoz való eljuttatásában, hogy az atlasz minden részének van funkciója, 

ami különféleképpen támogathatja a földrajztanulást. Érdemes a tanulókkal megkerestetni a 
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különböző funkciókat betöltő részeket (jelmagyarázat, tartalomjegyzék, keresőhálózat, 

névmutató stb.), és akár párosító feladatban is hozzájuk kapcsolni a szerepüket. Az óra nagy 

részét a földrajzi fokhálózat segítségével való keresésre, a tényleges földrajzi fekvés 

megállapítására szükséges fordítani. Feltétlenül egyéni munkát végezzenek a tanulók, ezeken 

a tevékenységeken mindenkinek végig kell mennie! Először mindenképpen a tankönyv 14. 

oldali törzsszövegében leírt módon cselekedjenek, leginkább azért, mert ismerniük kell a 

keresési algoritmust! A gyerekek e lépéseket rendszerint szívesen megspórolják a leolvasások 

alkalmával, ezért sikertelen lehet a munkájuk. A leírtak megismerése után nézhetnek más 

példát is, de ha az órán nem is, otthoni feladatként mindenképpen kapjanak ilyet (például a 

14. oldal 4. feladatát)! A jelmagyarázatból való olvasást a kikeresett helyhez kapcsoljuk, hogy 

a tér és a tartalom összetartozásának fontosságát erősítsük! Versenyezhetnek is a tanulók, 

hogy ki tud több helyes információt leolvasni, igaz állítást megfogalmazni egy-egy topográfiai 

helyhez kapcsolódóan. (Ezt a módszert szintén az egész év folyamán érdemes alkalmazni 

bizonyos időközönként.) Ha az atlaszhasználattal kapcsolatos első rész nem vesz igénybe sok 

időt, akkor érdemes a térképi távolságmérés technikáját is feleleveníteni (egyenes és görbe 

vonalak mentén vonalzóval és fonallal). Házi feladatként hasznos lehet az összefoglalás 1. 

feladata. A 3. feladatot pedig azért javasoljuk az óra végén vagy fakultatív házi feladatként 

elvégezni, mert rámutat a jelrendszerek mindennapi életben való fontos szerepére. 

A 3. lecke szintén gyakorlati óra keretében valósítható meg. Feldolgozása 

számítógépet (internetkapcsolatot) és a Google Föld programot igényli. Ha ez a technika nem 

is áll rendelkezésre abban a tanteremben, ahol a földrajzóra van, akkor se maradjon ki, mert 

fontos tantervi követelményt valósít meg: olyan módszereket tanít, amelyekre a mindennapi 

életben is szükség van. Biztosan van lehetőség teremcserére, illetve az informatikatanárral 

való együttműködésre. A munkaszervezés alapjában a technikai feltételektől függ, de ajánlott 

szem előtt tartani azt, hogy ezekre a jártasságokra minden tanulónak szüksége van, tehát 

célszerű egyéni munkaformát választani. Az azonban fontos, hogy mind a hat feladatot 

elvégezzék a diákok, mert ezekben vannak azok a műveletek (helykeresés, rétegek használata, 

tartalomkeresés, útvonaltervezés, leíráskészítés és bemutatás), amelyekre a későbbiekben is 

szükség lesz a földrajzi ismeretszerzés során. A digitális technika használatában kevésbé 

járatos tanulók számára valószínűleg ez az óra nem lesz elegendő, számukra célszerű még egy 

foglalkozást szervezni (esetleg informatikaórán, vagy tanulópárral, tanítási órán kívüli 

időpontban). Az órai teljesítményt semmiképpen nem javasolt érdemjeggyel értékelni, ám 

pozitív és előremutató értékelésre nagy szükség van. 

A 4. lecke szintén egyfajta visszatekintés az előzetes ismeretekhez, ami gyakorlati órát 

igényel frontális tanári irányítással. A leckerészekből nem lehet válogatni, mindegyikkel 

foglalkoznia kell minden tanulónak valamilyen formában, mert korábban elsajátított olyan 

egyéni jártasságok fejlesztése történik, amik nem nélkülözhetők a későbbi tananyag-

feldolgozások alkalmával. Szinte azt kell mondani, hogy a tanárnak a tankönyvben leírt 

feladatokon kell végigvezetnie a tanulókat. Noha a diákok a tankönyvből dolgoznak, a 

diagramokat, térképeket érdemes kivetíteni, mert így tudjuk magyarázat közben mutatni az 

ábráknak azon részeit, amelyekről aktuálisan szó van. (A tapasztalat szerint arra gyakran nem 
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gondolunk, hogy a gyerekeknek nem egyértelmű például, hol kell a diagram tengelyén 

leolvasni az értékeket, mit jelent az, hogy megtörik a görbe vagy mérséklődik a csökkenés.) Az 

éghajlati diagramról már sok tudásuk lehet a gyerekeknek, ám a többiről nemigen. Az óra 

nagyon munkaigényes, így fárasztó. Ezért sok megerősítésre és dicséretre lesz szükségük, hogy 

a gyerekek egész órán át tudjanak koncentrálni, és ne adják fel a munkát. Motiváló lehet a 

diagramon ábrázolt helyek képének kivetítése, az időjárás-jelentési ábrához egy ismert szignál 

bejátszása, vagy ha a hőtérkép egyes jellegzetes helyeire (például Szeged, Debrecen, Sopron, 

Balaton) képekkel kérdezünk rá, vagy a korfákhoz nigériai és magyar gyerekekkel kapcsolatos 

életképeket vetítünk. 

Az 5. lecke hagyományos felépítésű, így feldolgozása könnyen szervezhető a 

„megszokott” körülmények között. Célszerű is az óra első részében frontális munkaformában 

feldolgozni az alapfogalmakat: a mindennapi életből való példákon keresztül tanári kérdésekre 

építve végigvezetni az árucikk, annak ára és a kereslet-kínálat kapcsolatát. Ezután hasznos 

lehet rögzíteni az új ismereteket a 2. feladat problémafelvetése és az 5.1. ábra alapján. Vegyük 

sorra, hogy az alma vevőhöz vezető útja során mely tényezők és miként befolyásolják a termék 

árának alakulását! Az óra következő részében a gazdálkodás lényegét dolgozzák fel a tanulók 

a 25. oldali szemelvény (Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér) segítségével. Tanári irányítással 

készítsünk logikai vázlatot a táblán a szöveg tartalmáról, hogy minden tanuló számára 

vizuálisan is érzékelhetők legyenek az összegek és a feltételek, a bevétel, a kiadás, a kölcsön 

viszonya! Majd ezután próbálják meg megoldani a 3. feladatot, lehetőleg pármunkában, hogy 

egymás gondolatainak is kontrolljai legyenek a tanulópárok! A párok megoldásaiból a diákok 

hallgassanak meg néhányat, s jussanak közösen kompromisszumos megoldásra! Az óra 

harmadik egységét érdemes csoportmunka keretében feldolgozni, ahol alkalmazni szükséges 

az előző közös megegyezéses stratégiát. Ehhez kétféle feladatot kínál a tankönyv. A cserebere 

feladat a vásárlás lényegét segít megérteni úgy, hogy a csoporttagoknak közös döntéseket kell 

hozniuk. Szemléletfejlesztő, közösségépítő és motiváló hatása miatt semmiképpen ne 

maradjon ki ez a feladat, csakúgy, mint a családi döntésről szóló! A feladatot elvileg nem lehet 

hibásan megoldani, hiszen csoportdöntések sorozatán alapszik, de csak akkor van értelme, ha 

a tanulócsoportok a végén visszatekintenek döntéseikre és értékelik azokat. A valutaváltó rész 

kezelhető kiegészítő anyagként, mert közvetlenül nem épül rá további ismeret az általános 

iskolában. Az 1. fejezet gyakorlati, munkáltató jellegéből adódóan tankönyvi feladatokon 

alapszik, ezért a munkafüzetben nincsenek hozzá külön feladatok. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 különféle földrajzi atlaszok. 

 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 
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 tanulói földgömbök (optimálisan tanulópáronként 1 db); 

 egyenes vonalzó, min. 1 m zsinór és 15 cm fonal (térképi távolságméréshez); 

 éghajlati diagramok, időjárási térképek, torzított térképek. 

 

Digitális eszközök: 

 számítógép/laptop/tablet internethozzáféréssel (optimálisan minden tanulónak  

1 db); 

 Google Föld program, World Map alkalmazás; 

 projektor, laptop/PC. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra9  

 Belső koncentráció10: a földrajztanuláshoz szükséges alapkészségek megalapozása: 

helymeghatározás, információ leolvasása domborzati és tematikus térképekről, 

ábrákról, eligazodás a pénzügyi alapfogalmak között. 

 Informatika: adatgyűjtés az internetről, időjárási térképek, előrejelző rendszerek – 

7–8. évfolyam.  

 Matematika: mennyiségek kifejezése, összehasonlítása, százalékszámítás, az 

egyenes arányosság grafikonja – 5–6. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

E rövid fejezet feldolgozását követően sem összefoglaló, sem ellenőrző óra szervezése nem 

szükséges. A következő hónapok lesznek a megerősítései e készségeknek, tartalmaknak és 

legfőképpen e szemléletnek. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a témakör feldolgozása gyakorlatias 

és az egész földrajztanulási folyamatra ráhangoló jellegű legyen. Bármilyen szűkös a 

földrajztanulási időkeret, vagy hiába hiányzik az internetes hozzáférés, nem hagyható ki, mert 

alapfeltétele az eredményes tanulási folyamatnak. Speciális szerepéből következik, hogy csak 

a megerősítő, pozitív és előremutató értékelésnek van helye. 

  

                                                           
9 A tantárgyi koncentrációs lehetőségek megfogalmazásakor a más tantárgyakra vonatkozóan a kerettanterv 
követelményeit, a földrajzi koncentráció esetében a természetismeret és a földrajz tankönyvsorozat tartalmait is 
alapul vesszük.  
10 A belső koncentrációt elsősorban abból a szempontból mutatjuk be a kézikönyvnek ebben a fejezetében, hogy 
ezek a leckék miként alapoznak meg valamely, a későbbiekben felépülő tudást. A már feltételezhető tudás az 
előzetes tanulói tudásról szóló részben olvasható. 
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2. fejezet. A trópustól a jégvilágig 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A rendszer- és modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer értelmezésével, 

elemeinek példáival a regionális földrajzi tanulmányok megkezdése előtt. 

 

A fejezet további céljai: 

 a földrajzi és az éghajlati övezetesség különbségének megértése; 

 a földrajzi övezetesség természeti és társadalmi elemeinek összeillesztése; 

 a földrajzi övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési 

algoritmusának megismerése; 

 a tanulók tudják példákban értékelni a természeti adottságokat a társadalom 

szempontjából, vegyék észre társadalmi-gazdasági hatásaikat, környezeti 

következményeiket; 

 a tanulók érzékeljék a vízszintes és a függőleges földrajzi övezetességet kialakító 

okok azonosságát és különbségét, ezek következtében helyesen tudják értelmezni 

a kétféle rendszer viszonyát; 

 az életszemlélet fejlődése a más földrajzi környezetekben jellemző életmódokba 

való bepillantással. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

Ez a fejezet kiemelt jelentőségű a 7. évfolyam tananyagában, mert összekapcsolja a 

természetismeretben az időjárásról és az éghajlatról szerzett tudást a későbbi regionális 

földrajzi tanulmányokkal. Rendszerbe foglalja azokat az ismereteket (főként fogalmakat és 

összefüggéseket), melyeket a későbbiek során fokozatosan, elemenként kell bővíteni, amire 

felépül majd a regionális földrajzi tananyag. Itt a rendszer lényegét kell helyesen értelmezniük 

a tanulóknak, a részletek (különösen az adatszerű tények) kevésbé fontosak, azokkal majd a 

7–8. évfolyam további témaköreiben, illetve a középiskolában egészül ki a tudásrendszer. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt elsajátított ismereteket a kontinensek földrajzával 

foglalkozó témakörök tudottnak feltételezik, nem ismétlik, csak kiegészítik, mélyítik. Úgy 

képzeljük el, mint egy vázat, egy lyukas táblázatot, aminek a főbb pilléreit és tartalmi celláit 

ebben a témakörben ismerik meg a diákok egyes modellszerűen kiemelhető példákon, majd 

a földrajztanulás további időszakában fokozatosan öltöztetjük fel a vázat, mindig valamely 

még lyukas cellát töltve meg tartalommal. A témakör csak a 2012-es tantervekkel került be az 

általános iskola tananyagába, és az tapasztalható, hogy a pedagógusok túlzott részletességgel, 

nem a modell lényegét kiemelő módon próbálják tanítani, ezért részletesebb értelmezése 

szükséges. 

A fejezet 1. leckéje az előzmények felelevenítését szolgálja, megerősíti a 

felmelegedésről, az éghajlatalakító tényezőkről való ismereteket. Csakhogy ezt 

tevékenységekre építi, megfigyeléseken, egyszerű vizsgálatokon keresztül éri el. Az így 
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szerzett tapasztalatokra lehet majd felépíteni a rendszert. A földrajzi övezetességi rendszer 

értelmezésében sok a hiba a földrajztanításban, és sajnos gyakran zavaros fogalmi rendszerrel 

találkoznak a tanulók. Ez több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy évtizedekkel 

korábban csak éghajlati övezetességet tanított a tantárgy, csak az első Nemzeti alaptanterv 

bevezetése (1997, valójában 1999) óta foglalkozunk a komplex földrajzi övezetességi 

rendszerrel. Ebből kifolyólag erősen keverednek az éghajlati és a földrajzi övezetességi 

fogalmak. Továbbá olykor még a tanárok is azonosítják az éghajlati övezetességi rendszert a 

földrajzi övezetességi rendszerrel, s csak „más elnevezésként” fogják fel a közöttük lévő 

lényeges különbséget, nem érzékelik a rész-egész viszonyt (mármint azt, hogy az éghajlati 

övezetesség csupán egy összetevője a földrajzi övezetességnek). Mindezt felerősíti az a tény, 

hogy a természetismeret tanulásának időszakából az éghajlati (nem a földrajzi) övezetek 

fogalmát hozzák magukkal a tanulók. A nehézségek másik oka az, hogy sok információforrás 

(például ismeretterjesztő könyvek, kétes szakmaiságú internetes források, de még régebbi 

kiadású földrajzi atlaszok, tankönyvek és szakkönyvek is) a régi vagy a közoktatásban 

megszokottól eltérő elnevezéseket használnak. Ugyancsak problémát okoz, hogy a biológia 

tantárgy fogalomhasználata – a sok egyeztetési törekvés ellenére is – eltér a földrajzétól, ami 

bizony erősen megzavarja a tanulók kiépülőben lévő fogalmi rendszerét. Ez utóbbi problémát 

a helyi tantervek szintjén, illetve a földrajz és a biológia szaktanárok között kell rendezni. 

A fejezet lényege – mint említettük – a rendszerszemlélet és a hozzá tartozó fogalmi 

kategóriák elsajátítása. Mit is jelent ez? A földrajzi övezetesség az éghajlat, a talaj, a növény- 

és állatföldrajzi, a vízrajzi és a felszínalaktani sajátosságok, valamint velük összefüggésben a 

társadalmi-gazdasági élet jellegzetességeinek együttes, övezetes megjelenése a Földön. A 

definícióból következik, hogy az éghajlat csupán egyetlen – igaz, alapvető – összetevője a 

földrajzi övezetességi rendszernek, aminek következményeként a természetföldrajzi tényezők 

(talaj, élővilág, felszínformálódás, vízjárás-vízháztartás) is övezetes rendszert mutatnak. De az 

éghajlatnak nem jellemzője a természetes növényzet, a talaj stb., hanem következménye! 

Továbbá a földrajzi övezetesség nem azonos a természetföldrajzi elemek övezetességével, 

hanem a társadalmi-gazdasági élet több jellegzetessége (például építőanyag, népsűrűség, 

életmód, gazdálkodás, a környezet veszélyeztetettsége) is igazodik ahhoz. Vagyis a földrajzi 

övezetesség természeti, társadalmi és környezeti elemeket egyaránt magában foglal. Éppen 

ezért használjuk a földrajzi övezetességre pontosabban a komplex földrajzi övezetesség 

fogalmát is, ami a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi övezetesség együttese. A 

rendszer három, hierarchikusan egymásra épülő alapkategóriát használ: a legnagyobb egység 

az övezet, azon belül vannak az övek, és azokon belül (már ahol vannak) a területek és egy 

vidék. Az övezetek és az övek a szélességi körökkel párhuzamosan, általában megszakítás 

nélkül körbefutják a Földet (legszebben a nagy nyugat–keleti irányban kiterjedt 

szárazföldeken), míg a területek és a vidék nem övszerű kiterjedésűek (gyakran éppen 

merőlegesen tagolják a szélességi köröket), foltszerűek és kisebb területűek. 

Már természetismeretből követelmény az övezetek jellemzése, bár ott ezen az 

éghajlati övezeteket értjük (a földrajzi övezet fogalma még nem ismert). A 7. évfolyamon is 

tantervi követelmény az övezetek jellemzése. De mi is jellemzi azokat? Igen kevés dolgot 
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tudnak hozzá a tanulók. A mérsékelt övezetről elmondhatjuk, hogy négy évszak váltakozik, és 

talán még azt, hogy a nyugati szelek hatása alatt áll (ha eltekintünk a mérsékelt övezeti 

sivatagoktól, ahol egész évben leszálló légáramlás van, a monszunterülettől, amit a mérsékelt 

övezeti monszun szélrendszer, és a mediterrán területtől, amit nyáron a passzát szélrendszer 

tart uralma alatt). Ennél több, az egész övezetre jellemzőt nem tudunk mondani. A hideg 

övezetről mindössze azt állíthatjuk, hogy a sarki szelek hatása alatt áll, és egész évben hideg 

van. A forró övezetről pedig azt, hogy a passzát szélrendszer uralma alatt van, és állandó a 

meleg. Ezek valójában nem az övezetek jellemzői, hanem részben a földrajzi jellemzők fő 

meghatározó tényezői (lásd szélrendszerek), részben csak az éghajlati jellemzőkre 

vonatkoznak. A komplex elemekből nem tudunk közös vonásokat összeszedni. Így tehát az 

övezetek jellemzői nem lényegi követelményelemek. Ennél jóval fontosabb a vízszintes 

övezetesség és a függőleges övezetesség összehasonlító értelmezése. Azaz hogy észrevegyék 

a tanulók a két rendszer hasonlóságát, a kialakító feltételeik különbségét, ugyanakkor a 

feltételek érvényesülésének hasonlóságát (tudniillik az Egyenlítőtől való távolságból és a 

tengerszint feletti magasságból adódó besugárzás különbségét). Értsék meg azt is, hogy a 

hóhatár, az erdőhatár és a fahatár nemcsak a függőleges övezetességben létezik, hanem 

ugyanúgy megtalálható a vízszintes övezetességben is! Sőt, ezen túlmenően e fogalmakat ne 

a természetes növényzethez kössék (bár kétségtelenül abban nyilvánul meg 

legszembetűnőbben), hanem az övekhez! (A hóhatár a sarkköri és a sarkvidéki öv határán, az 

erdőhatár a hideg mérsékelt öv és a sarkköri öv határán, a fahatár pedig a hideg mérsékelt 

övön belül húzódik, ott, ahol az összefüggő erdő átadja helyét a törpecserjésnek.) Itt kell 

megemlítenünk még egy jellegzetes földrajztanítási tartalmi problémát, azt, hogy olykor 

tanítanak hegyvidéki éghajlatot – ami nem létezik. Még be is mutatják az éghajlati diagramját 

(egy hegycsúcsét!), holott éppen azt kellene megértetni a tanulókkal, hogy az éghajlat és vele 

együtt a többi földrajzi jellemző is folytonosan változik a tengerszint feletti magassággal.  

A fogalomhasználat során problémát jelenthet a pontatlanság, a pongyola fogalmazás. 

Mást jelent ugyanis a passzát és a passzát szélrendszer, a sivatag és a forró övezeti sivatagi 

éghajlat, illetve a térítői öv. A trópusi szó használatát is tisztázni szükséges (ti. hogy a jelentése 

azonos a forró övezetivel), mint ahogyan az esőerdőt is (ti. hogy azonos a trópusi őserdővel, 

de nem azonos a dzsungellel). Zavart okozhat a mediterrán szó is, ha nem tesszük hozzá, hogy 

az éghajlatról vagy a területről beszélünk. Ezek megbeszélésére a fogalmak első 

előfordulásakor szükséges kitérni. 

Az előbbiekben elmondottakból következik, hogy a földrajzi övezetességi rendszerhez 

kapcsolódó fogalmakat rendszerükben kell megismertetni a tanulókkal. Ebben a táblázatba 

rendezés nyújt nagy segítséget, hogy értsék a fogalmak alá-fölérendeltségi viszonyát is (övezet 

–› öv –› terület – annak éghajlata, természetes élővilága, vízrajza, talaja, felszínformálódása, 

a társadalom életmódja, gazdálkodása, a környezet veszélyeztetettsége). Hasznos lehet kiadni 

fénymásolatban a táblázat vázát a tanulóknak, amiben folyamatosan, óráról órára rögzítik a 

szükséges tudást (1. táblázat). A témakörben roppant sok új fogalom van, azonban ezeket a 

legtöbb esetben csak a felismerés szintjén kell tudni. 
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Övezet Öv Terület 
Éghaj-

lat 
Évszak-

szám 

Term. 
növény-

zet 

Víz-
járás 

Talaj-
típus 

Felszín-
formáló 

erők 

Gazdál-
kodás 

Népsű-
rűség 

Telepü-
lésmód 

hideg 

sarkvi-
déki 

–          

sark-
köri 

–          

mérsé-
kelt 

hideg 
mérs. 

–          

valódi 
mérsé-

kelt 

óceáni 
 
 

        

mérs. 
szf.-i 

         

száraz-
földi 

         

szélső.
szf.-i 

         

meleg 
mérsé-

kelt 

medi-
terrán 

         

mon-
szunt. 

         

forró 

térítői – 
 
 

        

átme-
neti 

–          

egyen-
lítői 

–          

– 
mon-
szunv. 

         

 

1. táblázat. Táblázatváz a földrajzi övezetességi rendszer tanulásához (Makádi M.) 
 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Összes időigény: 8 óra. 

Ebből 6 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A természetismereti tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra támaszkodhatunk: 

 az időjárás elemeinek felismerése, megnevezése; 

 a besugárzás és a felmelegedés kapcsolatának felismerése; 

 a víz körforgásának és halmazállapot-változásainak, a felhő- és csapadékképződés 

jelenségeinek felismerése; 

 példahozás az időjárási elemek térbeli és időbeli változásaira, az éghajlat-módosító 

tényezők megnyilvánulására; 

 a nedves kontinentális éghajlat és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, 

társadalmi-gazdasági hatásainak felismerése hazai példákban; 

 a hegyvidéki életközösség; 

 a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek összekapcsolása.  

A földrajzi tanulmányokból adódó előzmények: információleolvasás éghajlati 

diagramról. 
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Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Mint már említettük, a fejezet lényege, így feldolgozásának alapelve a rendszerszerűség. 

Ennek bevezetése az 1. lecke, aminek feldolgozását gyakorlati óraként javasolt lebonyolítani. 

Frontális feldolgozással vagy tanári demonstrációs bemutatásokkal nem lehet elérni a 

fejlesztési célokat. A kiscsoportos munkaszervezés lehet a leginkább célravezető, de csak 

akkor, ha nem differenciálunk a csoportok feladatai között, hiszen mind a négy megfigyelésre 

(1., 2., 5., 6. feladat) minden tanulónak szüksége van a felmelegedés helyi különbségeinek 

megtapasztalása és értelmezése céljából. Négy (maximum hat) fős csoportok alakítása ideális. 

A munkafüzet segíti a megfigyelési tapasztalatok pontos és szisztematikus feljegyzését, 

tulajdonképpen mint jegyzőkönyvet, munkanaplót használhatják a tanulók. Módszertani 

szempontból fontos, hogy abban dolgozzanak, hiszen ez az eszköz megtanítja, hogyan kell 

előkészíteni, szervezni a megfigyeléseket, feljegyezni a tapasztalatokat, és következtetni 

azokból. A megállapításokat és a következtetéseket a csoportok próbálják önállóan 

megfogalmazni, de javasoljuk, hogy a következtetéseket csak a közös, frontális megbeszélés 

után rögzítse minden tanuló a munkafüzetében.  

Az 1. és a 2. feladat után a 3. és a 4. feladat feldolgozása történhet frontálisan. Kiemelt 

jelentősége van az 1.5. ábra megbeszélésének, mert segítségével tudjuk a megfigyelésben 

szerzett tapasztalatot átvonatkoztatni a földgömbre, azaz a Föld felszínének felmelegedésére. 

Azt kell feltétlenül észrevenniük a gyerekeknek, hogy kisebb beesési szög esetén nagyobb 

felületre vetül a sugárnyaláb, és ennek kisebb mértékű felmelegedés a következménye, mint 

nagyobb beesési szög esetén. (Beesési szög és hajlásszög szinonim kifejezések.) Érdemes az 

ábrát kivetíteni vagy felrajzolni a táblára, és a sugárnyaláb felszínnel való találkozási vonalát 

kivastagítani, hogy jól látható legyen a vonalak hosszúságának (valójában a területek 

nagyságának) a különbsége. A csoportmunka során az egyik csoport tagjainak lehet az a 

feladata, hogy ne a papírlapra felülről vetülő, hanem a földgömbre oldalról érkező 

sugárnyalábok körvonalát rajzolják meg különböző földrajzi szélességeken (például az 

Egyenlítőre, a közepes földrajzi szélességekre és a sarkvidékekre vetítve, vagy az 1.5. ábra 

helyzeteinek megfelelően). Ebben az esetben az ábra megbeszélésekor a tanulói 

tapasztalatokat, a táblai rajzot és a földgömbi ábrázolást lehet összevetni egymással.  

Az 5. és a 6. feladatot megoszthatják egymás között a csoportok tagjai, amit a feladatok 

időigénye is indokol (5 percnyi melegítés). Az óra összefoglalásához használjuk az övezetességi 

rendszert bemutató tankönyvi ábrát (1.10. ábra)! Fedeztessük fel az övezetesség létezését! 

Kapcsoljuk össze az ábra tartalmát az órán végzett megfigyelési tapasztalatokkal: Miért vannak 

különböző felmelegedési zónák a Föld felszínén? A tanulók keressenek „bizonyítékokat” az 

eltérő hőmérsékletekre a rajzos elemek között! Az ábrának az is a szerepe, hogy motiválja a 

következő órák során az ismeretszerzést, vizuális elemeivel sugallja a rendszer vázát. A későbbi 

tanulás során alkalmanként nyúljunk vissza hozzá! A tanulók elkészíthetik az övezetességi 

földgömböt: feketére festett földgömbre rajzolják be a nevezetes szélességi köröket, a 

közöttük lévő területeket pedig színezzék ki az övezeteknek vagy az öveknek megfelelően! 
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A 2. leckétől kezdve folyamatosan töltjük meg tartalommal a földrajzi övezetességi 

rendszer vázát. Először a forró övezetet ismerik meg a tanulók, mert minden ott a 

legegyértelműbb számukra, nem beszélve egzotikusságáról, ami motiváló tényező. Az óra első 

harmadában (kb. 15 perc) a passzát szélrendszer működésének és következményeinek az 

értelmezéséhez mindenképpen frontális munkára és tanári magyarázatra van szükség a 2.1., 

majd a 2.2. és végül a 2.12. ábrához kapcsolva. A megértés kulcsa az, hogy összekapcsoljuk az 

előző órai tapasztalatokat a földgömbön való fekvéssel. Vagyis vissza kell utalni arra a 

tapasztalatra, hogy hol és miért ott a legerősebb a felmelegedés a gömbszerű Föld felszínén. 

Ehhez kapcsolható, hogy a felmelegedés légnyomáscsökkenéssel jár, ami a levegő 

felemelkedését okozza. Ennek értelmében elindítható egy levegőfizikai logikai lánc: a felszínen 

felmelegedés (alacsony légnyomás) –› felemelkedés –› a magasban lehűlés –› 

sűrűségnövekedés –› magas légnyomás –› leáramlás –› ... (Emlékezzünk vissza a gyertyaláng-

elhajlásos vizsgálatra a tanteremben!) Ennek során a passzát szélrendszer működésének a 

belátása történik. Bár azt mondjuk leegyszerűsítve, hogy a térítőkörök közötti övről van szó, 

mégis az a legfontosabb, hogy a forró övezetet egy térben mozgó övként fogják fel a tanulók. 

Kétféle értelemben is. Egyfelől úgy, hogy a szélrendszer egy függőleges kiterjedésű áramlási 

rendszer, aminek van felszálló és leszálló (tehát függőlegesen mozgó) ága, illetve a felszín 

közelében mozgó (= passzátszél) és magaslégköri vízszintes irányban mozgó része. 

(Megjegyzés: a passzát szélrendszernek van felszálló és leszálló ága, nem a passzátszélnek, 

hiszen a szél a felszínnel közel párhuzamosan, annak közelében áramló levegő.) Másfelől 

vízszintes értelemben: a Nap járásához igazodva évszakosan eltolódik a hőmérsékleti 

egyenlítő, így a passzát szélrendszer is, és ennek következtében az övezet is az északi vagy épp 

a déli félgömbre. Az övezet kialakulási okai megismerésének kiváló rögzítője lehet a 2.12. ábra. 

Előbb az éghajlati diagramok hőmérsékleti görbéit hasonlítsák össze a tanulók, és vegyék 

észre, hogy az Egyenlítőtől távolodva hogyan nő a görbék kilengése! Ezt követően a 

csapadékdiagramokat nézzék meg, és lássák meg az évi átlagos csapadékmennyiség 

csökkenését, periodikusságát!  

Az óra második részében (kb. 10 perc) érdemes differenciált sormunkában dolgozni: a 

három öv földrajzi jellemzőit például a három padsor dolgozza fel a tankönyv szövege és 

feladatai segítségével! A harmadik egységben (kb. szintén 10 perc) a tanulók frontálisan 

beszéljék meg az övek jellemzőit! A térbeli tendenciák, az övek természetföldrajzi jellemzői 

közötti különbségek a fontosak, nem a számszerű adatok. Soha ne tévesszük szem elől, hogy 

a cél itt a rendszer lényegének a felismerése, az apró részletek elsajátítása a középiskola 

feladata! A megbeszélés rögzítésére használhatjuk az övezetességi táblázatot.  

Ne feledjük, hogy a tanulóknak el kell sajátítaniuk a földrajzi övek, területek jellemzési 

készségét! Ehhez javasoljuk az alábbi szempontokat. 

 
 

A földrajzi övek, területek jellemzési szempontjai 
 

1. Elhelyezkedése: tényleges és viszonylagos földrajzi fekvése 
2. Az elhelyezkedés következményei az éghajlatban  

a. légnyomásviszonyok, uralkodó szélrendszer; 
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b. évi középhőmérséklet, évi hőingás, napi hőingás;  
c. évi csapadékmennyiség, időbeli eloszlás, csapadékfajta és intenzitás; 
d. évszakok száma és jellemzői; 
e. éghajlat neve 

3. Az éghajlat következményei a vízrajzban 
a. vízhálózatsűrűség, vízgyűjtő területek nagysága; 
b. folyók vízjárása, vízhozama; 
c. a területek vízellátottsága 

4. Az éghajlat következményei a talajadottságokban 
a. humuszképződés lehetősége, termőképesség; 
b. talajtípus; 
c. talajpusztulás mértéke, módja 

5. Az éghajlat következményei a felszínformálódásban 
a. mely külső erők és hogyan érvényesülnek; 
b. a felszínformálódás szakaszossága; 
c. jellegzetes felszínformák 

6. Az éghajlat következményei az élővilágban 
a. biom, természetes növénytársulás típusa; 
b. jellemző élővilágcsoportjai, fajai; 
c. az élővilág gazdasági hasznosítása 

7. Lehetőségek a társadalom számára 
a. lehetőségek az emberi megtelepedés számára, hatás a 

népsűrűségre; 
b. élelemtermelés lehetősége; 
c. település- és gazdálkodási formák 

8. Környezeti gondjai: jellemző környezeti problémái és azok kezelési 
lehetőségei. 

A könnyen értelmező tanulócsoportok esetében a jellemzők összegzését kérhetjük 

egy-egy probléma  

A spontán tapasztalatok az ételeken keresztül is behozhatók a tanórára, de ez a 

nehezebb logikai út. Soroljanak fel a tanulók tipikus görög ételeket (gyros, muszaka, görög 

falusi saláta, tzatziki, baklava stb.), és szedjék össze, hogy milyen alapanyagokból készülnek 

(paradicsom, uborka, mandula, dió, méz, olívabogyó, joghurt, birkahús stb.)! Gondolják át, 

nézzenek utána, hogy milyen éghajlatot (például meleg, napfényes nyár), termelési technikát 

(például „ültetvény”, legeltető állattartás) igényel a termesztésük, s ezen keresztül jussanak el 

a tipikus mediterrán táj jellemzőiig! Feltétlenül használjuk a mediterrán tengerparti táj 

tömbszelvényes ábráját, hogy egyértelmű legyen a tanulók számára a partvidék zónákra 

tagolódása! A hideg mérsékelt öv feldolgozása történhet a tankönyv alapján egyéni 

munkaformában. Alternatívaként a tajgavidék mint tipikus táj földrajzi jellemzőit is 

összegyűjtethetjük a tanulókkal a tankönyv szövege és ábrái segítségével, a jellemzési 

szempontok alapján. A tanultak rögzítéséhez hasznos lehet a munkafüzet 11. oldali 3. feladata, 

például házi feladatként. 

A valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzői megismerésének kiindulópontja a tankönyv 

3.8. ábrája, illetve az éghajlat következményeinek áttekintése a 3.13. ábra alapján. Indokolt az 

első ábrát frontálisan feldolgozni az alatta lévő két feladat szerint, a másodikat pedig 
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kapcsolatokat kerestetve az éghajlati jellemzők és a többi természetföldrajzi elem között. 

Részösszefoglalásként – ha szükségét érezzük – oldassuk meg a diákokkal a munkafüzet 10. 

oldal 1. és 2. feladatát! A négy terület viszont differenciált csoportmunkában a tankönyvi 

szöveg, ábrák és a munkafüzet feladatai alapján dolgozható fel a legeredményesebben (kb. 15 

perc, praktikusan 4 fős csoportokban). Hogy az adott tankönyvi szövegtömb mellé mely 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokat kapják a tanulók, azt csak a szaktanáruk tudja eldönteni, 

ezért azokat nem adjuk meg. Mivel valószínűleg nem csupán egy csoport foglalkozik 

ugyanazzal a területtel (az osztálylétszámok miatt), a feladatokkal lehetőség van a 

differenciálásra. Egy dologra azonban figyelni kell: minden csoport foglalkozzon az 

övezetesség minden összetevőjével, hiszen továbbra is azt kell erősíteni, hogy a besugárzási 

különbségeknek milyen következményei vannak a növényzettől az életmódig. Az 

összefoglaláshoz ismét javasoljuk az övezetességi táblázat kitöltését. 

Az 5. lecke feldolgozása már sokkal kötetlenebb lehet, ha az előzőekben sok mindent 

sikerült tisztázni szemléletileg és módszertanilag is. Érdemes megpróbálni, hogy a hideg 

övezettel önállóan és egyéni munkaformában foglalkozzanak a gyerekek. Azonban előtte 

értelmezni kell, hogy mi az oka és mi a következménye annak, hogy egy területen az év egy 

időszakában nem megy le vagy nem kel fel a Nap. Ehhez kevés a tankönyvi 5.1. ábra 

tanulmányozása, modellezni is szükséges. Választhatjuk a tellúriumos bemutatást vagy esetleg 

valamely animációt, de úgy gondoljuk, hogy a tellúriumos modellezés szemléletesebb a 

megfoghatóság, a valósághűbb térérzékelés miatt. Az önálló tanulás során alapesetben kétféle 

dolgot kérjünk a tanulóktól: töltsék ki az övezetességi táblázat sarkköri és sarkvidéki övére 

vonatkozó részét, és írjanak olyan kérdéseket, amelyek felmerülnek bennük az olvasás során. 

Ebben az esetben összefoglaláskor a két öv földrajzi jellemzőinek összehasonlítása legyen a 

cél! Azonban eközben sem feledkezhetünk meg a jó kérdések kereséséről, esetleg „a legjobb 

kérdés” cím odaítéléséről. Feldolgozáskor választható az a megoldás is, hogy az osztály egy 

részének az egyik, a másik részének a másik övvel kell foglalkoznia. Ekkor összefoglaláskor 

mindenképpen a jellemzők és a különbségek magyarázata kerüljön előtérbe! 

A 6. lecke részben szintetizálja az előző leckék tartalmát. Feldolgozásának szempontja 

– bármilyen módszerrel is történjen – az legyen, hogy a tanuló vesse össze a vízszintes 

övezetességet egy hasonló rendszerrel, a függőleges övezetességgel! Ezért javasolt 

alapvetően egyéni tanulói munkára építeni az órát. Az óra két nagy egységre osztható. 

Problémafelvetésként alkalmazható egy előfeltevésből kiinduló táblázat (2. táblázat), aminek 

a középső oszlopában lévő kérdést a tanulás megkezdése előtt megválaszolják a gyerekek, 

majd a feldolgozás végén újra visszanyúlnak hozzá, s újraértékelik az előzetesen adott 

válaszukat. Kérjük az önértékelésüket is: mennyiben gondolták jól a választ előzetesen, miben 

kellett korrigálni a gondolataikat? A probléma megválaszolásához a tankönyv 46–47. oldalát 

kell áttanulmányozni. A hó-, az erdő- és a fahatárt a megbeszélés lezárásaként rakják ki 

szalaggal egy hegymodellre és a falitérképre (vagy rajzolják a táblára vetített övezetességi 

térképre)! 
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Válaszolj a kérdésre! 
Indokold az állítást! 

Állítás, kérdés 
A tanulás után  
értékeld újra! 

 Ha megmászunk egy hegyet, 
akkor ugyanazokat az öveket, 
területeket járjuk végig, mintha 
az Egyenlítőtől a sarkok felé 
utaznánk. 

 

2. táblázat. Előfeltevésből kiinduló táblázat váza 

A tanítási óra második egysége annak számbavétele, hogy mit jelent a társadalom 

számára a hegység. Érdemes ezt összegyűjtetni a tanulókkal, és ismerettérképben rögzíteni a 

táblán, vagy eleve digitális alkalmazással készíteni. Tanulócsoportokba rendeződve is 

végezhető a feladat. Ebben az esetben tanulságos lehet az egyes csoportok eltérő 

ismerettérképeinek összehasonlítása. Vázát megadja a 6.6. ábra, de hasznos azt részleteiben 

kibontani és kiegészíteni. Az is jó megoldás, ha a tankönyvi ábrát csak a közösen összeszedett 

dolgok ellenőrzésére használják a tanulók. Az éghajlatválasztó hegység fogalmát ezen az órán 

alakítjuk ki, a későbbiekben már csak példákat hozunk rá a kontinensekről. A feldolgozás 

kapcsolódhat a társadalmi részhez is: milyen hatást gyakorolhat a társadalom életére? Házi 

feladatként mindenképpen szerepeljen a tankönyvi összefoglaló kérdések közül az utolsó és a 

munkafüzet 5. feladata, mert azok a vízszintes és a függőleges övezetesség együttes 

átgondolását igénylik! 

A 7. lecke az összefoglalás szervezéséhez ad segítséget. Egyfelől szükséges a földrajzi 

övezetességi térképre tett szövegdobozok tartalmával foglalkozni. Sokféle módszerrel 

megoldható, a választást az határozza meg, hogy milyen mélységben sikerült a témakör 

feldolgozása során a tanulóknak megérteniük az övezetességi rendszer lényegét. Javasoljuk, 

hogy a tanár tegyen fel kérdéseket, amelyekre a választ erről az oldalpárról kell kikeresniük a 

tanulóknak, hogy minél jobban rögzüljenek a tartalmak, és minél jobban tudjanak tájékozódni 

az övezetességi térképen. (Például: Melyik kontinensen van a legtöbb földrajzi öv? Melyik a 

forró övezeti kontinens? Melyik övben váltakozik két évszak? Mely övek vagy területek 

földrajzi jellemzői hasonlóak egymáshoz?) Majd a diákok keressék meg az egyes 

szövegdobozokhoz tartozó képeket az 53. oldalon! A megbeszélés során indokolják meg a 

tanulók, hogy mi alapján ismerték fel a hovatartozásukat! Az óra végén mindenképpen 

kerüljön sor az ellenőrző feladatlap megírásának előkészítésére! 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 7. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 7. osztályos ellenőrző feladatlapok; 

 földrajzi övezetességi táblázatváz (sokszorosított). 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 
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 fekete földgömb, színes kréta; 

 földrajzi övezetesség falitérkép; 

 tellúrium (vagy azt helyettesítő bármilyen modell: például gyümölcsökből, 

labdákból zseblámpával); 

 csoportonként: 1 db fekete kartonlap, 2 db erős fényű lámpa, 1 db fehér vagy sárga 

kréta, egyenes vonalzó, 3 db hőmérő, gyurma, 2 db lábos, 2 db üvegpohár; 

 hegymodell (homok- vagy terepasztalon is lehet); 

 1 méter háromféle színű szalag (zsinór), gombostű. 

Anyagok: 

 csoportonként: félpohárnyi talaj és víz. 

Digitális eszközök: 

 projektor, laptop/PC. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: a forró, a mérsékelt és a hideg övezet és öveik természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőinek felismerése a kontinenseken, az ezekből adódó, 

fejlettséget befolyásoló tényezők ismerete. 

 Fizika: fény, hullám, hőmérséklet, halmazállapot értelmezése, mértékegységei, 

jelenségei – 7–8. évfolyam. 

 Matematika: adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, adatleolvasás, egyszerű 

diagramok értelmezése, táblázatok olvasása, készítése – 5–6. évfolyam; modellek 

megértése – 7–8. évfolyam. 

 Biológia-egészségtan: rendszerszemlélet; életfeltételek, az övezetek és az övek 

életközösségei, biomok, ökológiai kapcsolatrendszerek – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is praktikusan mérhető 

az ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után 

egy tanóra szükséges. Mivel ilyen stílusú és módszerű feladatlappal ekkor találkoznak először 

a tanulók, a megírás előtt néhány percben szükséges áttekinteni, hogy mi vár a diákokra, 

hogyan dolgozzanak, hogyan osszák be az idejüket, esetleg egy-egy feladatra is ki lehet térni. 

A feladatlap írása közben minden technikai és módszerbeli segítséget kapjanak meg a 

szaktanáruktól! Az értékelés során mindenképpen szükséges tartalmi (fogalmak, egyéb 

tények, összefüggések) és tevékenységelemenként, műveletenként (térképhasználat, 

elemzés, gondolkodás stb.) is elkészíteni az osztálystatisztikát, hogy reális kép alakuljon ki a 

tanulói tudásról. Az ellenőrzés más módszerekkel is megoldható, de mindenképpen 

gondoljunk arra, hogy az első földrajzi témában szerzett tudásról kell számot adniuk a 

tanulóknak! Az ellenőrzésnek reálisan fel kell mérnie, hogy mennyire volt eredményes a 

tanulási folyamat, elsajátították-e a tanulók azokat a tartalmakat és készségeket, melyekre 

építhetők majd a regionális földrajzi tanulmányok. 
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3. fejezet. A kőzetbolygó titkai 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A szilárd Föld felépítésének, jelenségeinek és mozgásfolyamatainak megismerése, valamint az 

oksági gondolkodás fejlődése természet- és társadalomföldrajzi, környezeti összefüggések 

(okok és következmények) megértésével. 

A fejezet további céljai: 

 a földfelszínen látható képződmények összekapcsolása a felszín alatti felépítéssel, 

szerkezettel és a kialakító folyamatokkal; 

 a kontinensek általános szerkezetfejlődési modelljének megismerése, a 

kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetése; 

 a térszemlélet fejlődése a horizontális és a vertikális térben; 

 az ember által tapasztalható és a Föld méretviszonyai különbségének érzékelése; 

 az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlődése az ember által tapasztalható 

időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékelésével; 

 a közvetlen valóság megfigyelésére vonatkozó készség fejlődése megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések során, megadott szempont alapján, tanári irányítással; a 

tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növekedése; 

 a tanulók kommunikációs készségének fejlődése a megfigyelések, vizsgálatok 

tapasztalatainak megfogalmazásával, a különböző jellegű információs anyagokban 

való célszerű kereséssel, valamint poszter-összeállítással és beszámoló 

készítésével. 

 a természet mint megbecsülendő és védendő érték belátása az élettelen 

természeti képződmények, kőzetek, geomorfológiai alakzatok és a talaj példáján 

keresztül; 

 a szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehetőségének 

példákban való megismerése, a környezettudatos gondolkodás megalapozódása 

(természeti erőforrások: ércek, energiahordozók, talaj).  

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

Ez a témakör a 2012-es NAT-tal és kerettantervvel került be az általános iskolai földrajz 

tantárgy tananyagába, korábban csak a középiskolák foglalkoztak vele. Egy kevés 

természetismereti tudásra épül, hiszen a tanulók ott már megismerték a Föld gömbhéjas 

felépítését, példákon keresztül bepillantottak a mozgó kőzetlemezek világába, illetve a belső 

és külső erők működésébe. Itt azonban logikai keretbe kerülnek ezek az ismeretek az okok és 

a következmények szisztematikus összekapcsolásával (például Föld belső hője – 

magmaáramlás – kőzetlemezmozgások – hegység, árok képződése). A jelenségeket, 

folyamatokat rendszerükben ismerik meg a tanulók. Sok-sok példán keresztül erősödik 



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
50 

bennük a „minden mindennel összefügg” felismerése, megtanulják, hogy mindent csak 

összefüggéseiben szabad szemlélni. Általános képet szereznek a Föld belső és a felszín 

felépítéséről, azok térbeli és időbeli változásairól. Mind a térbeli, mint az időbeli kitekintés 

nagyságrendet vált a korábbiakhoz képest, hiszen elszakad a mindennapi életben 

tapasztalható tér- és időléptéktől, helyette bolygónagyságrendben és földtörténeti időben 

kell gondolkodni. E kétirányú és egyidejű léptékváltás nem könnyű, de a téma érdekessége 

általában átsegíti ezen a gyerekeket, feltéve, ha nem merülünk el a (most még felesleges) 

részletekben. Ismét azt hangsúlyozzuk, hogy a tudományterületi (geológiai, geofizikai, 

vulkanológiai, geokémiai stb.) részletek megismerése egy későbbi oktatási szakasz feladata. 

Itt csupán az alapvető jellemzőket kell megismerniük a tanulóknak tapasztalatokon, 

tevékenységeken, tanulásélményeken keresztül. A folytonos változásokat kell érzékelniük és 

értelmezniük annak érdekében, hogy megalapozódjon a regionális földrajzi tanulmányokhoz 

szükséges szemlélet, azaz értsék, hogy mi miért ott és akkor történt a földfelszínen. Noha 

ahány kontinens, annyi fejlődési folyamat, mégis szeretnénk, ha a tanulókban felépülne egy 

gondolati modell a kontinensek fejlődéséről: hogyan gyarapszik az ősi kéregdarab 

hegységekkel, hogyan alakulnak át a szerkezeti elemek, hol és miért fogy a földrészek területe.  

Sok fogalommal dolgozik a fejezet, közöttük viszonylag sok a szakkifejezés is. Többel 

találkoztak már a tanulók az iskolában vagy azon kívül is, de tudásuk bizonytalan. Egyfelől 

azért, mert a fogalmakat ugyan hallották, esetleg használták is már, de a hozzájuk kapcsolódó 

tartalom kevés vagy esetleges elemre épül (például földmag, ásvány, belső/geológiai erők). 

Másfelől azért, mert téves, hibás tartalmat, képzetet vagy folyamatot kapcsoltak hozzá 

korábban (például földkéreg, röghegység, lánchegység, hegységképződés, óceánközepi 

hátság, földtörténeti ókor esetében). A 12 éves tanulók bolygónk mélyét és felszínét gyakran 

statikus rendszerként értelmezik, mert korábban tényeket tanultak, nem összefüggéseket és 

folyamatokat ismertek meg. Persze azért is, mert a szilárd Földhöz kapcsolódó változások 

számukra beláthatatlan időtartamúak. A hibás fogalomhasználat és a téves képzetek 

hátterében az idejétmúlt források és tanári szaktudás, sőt a média hatása is keresendő. A 

szaktudomány jelentősen fejlődött ezen a területen az utóbbi évtizedekben. Ezért különösen 

fontos beszélni erről a tényről és veszélyeiről a tanulókkal egyes fogalmakhoz kapcsolódóan, 

illetve tanárként szükséges kitekinteni a középiskolai és felsőoktatási szakanyagokra. 

Módszertani oldalról pedig fontos lenne a különféle fogalomrendszerezési feladatok 

megoldása a tanulási folyamat során. 

A fejezet igyekszik korrigálni több hibás földrajztanítási gyakorlatot. Példaként álljon itt 

először a különböző lemezmozgások hatására létrejövő hegységtípusok esete! Az Andok 

alapvetően nem vulkáni hegység, gondoljunk csak bele, hogyan jött létre! Óceáni kőzetlemez 

kontinentális lemez alá bukásával. Mi történik ilyen helyeken? Az óceáni lemez hátán utazó 

üledéktömeg préselődik, gyűrődik, majd (a kéregkivastagodás miatt) kiemelkedik a hegység. 

Tehát üledékes kőzetekből felépülő hegység keletkezik! Az alábukási zónában a kőzetek 

megolvadása következtében a magma helyenként utat talál a felszínre, ami vulkánossághoz 

vezet. Tehát helyenként – foltszerűen! – vulkánok képződnek. A másik példa a 

természetismereti tanulmányokból és a régi földrajztanítási szemléletből fakadó gyűrődés és 
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vetődés folyamatának túldimenzionálása és hibás értelmezése (ti. hogy bár a 

hegységképződésben csupán szerkezetformáló részfolyamatok, hegységképző folyamatként 

tanítják). Tetézi a problémát, hogy igen gyakran ezekhez a folyamatokhoz kötik a hegységek 

szerkezeti típusait (gyűrthegység és röghegység). A röghegység nem létező fogalom, az még a 

lemeztektonika előtti hegységképződés-értelmezés maradványa. Egy gyűrődéssel keletkezett 

hegység vetődésekkel feldarabolódhat, mint ahogyan a táblás vidék vagy a vulkáni hegység is, 

és belőle rögös szerkezet keletkezik. Többségük nem is éri el a hegységek tengerszint feletti 

magasságát, hacsaknem újra meg nem emelkedik. 

A kerettanterv geológiai és földrajzi erőkről beszél, ezzel szemben tankönyvsorozatunk 

a hagyományos belső és külső erők kifejezést használja. A kétféle fogalomhasználat nem mond 

ellent egymásnak, csak eltérő megközelítésből fakadnak: a geológiai és földrajzi elnevezések 

a folyamatok lényegét ragadják meg, a belső és külső elnevezések pedig az erő származási 

helyét. (A külső erő és a földrajzi erő fogalom nem is teljesen helyettesítheti egymást, mert a 

földrajzi erőkben a társadalom is benne van, a külső erőkbe pedig csak természeti tényezők 

tartoznak.) Az iskolai tanításban a belső és külső erő a hagyományos, elterjedt kifejezés, amin 

nem volt célszerű változtatni. Az általános iskolai tankönyvek – noha használják a belső erő 

kifejezést – azt sem nem definiálják, sem nem adják meg, hogy mik tartoznak ide 

(megjegyzendő, hogy ezt a 9. osztályos tankönyv sem teszi meg). Ha elfogadjuk a belső erők 

definíciójaként azt, hogy a kőzetburok nagy elmozdulásait és alakváltozásait létrehozó erők, 

amelyek energia- és anyagáramlásokat működtetnek, akkor a nehézségi erő, a Föld belső 

hőjéből származó termikus erő, a kőzetképződésben és a kőzetburok mozgásaiban szerepet 

játszó geokémiai erő, a magmaáramlást működtető áramlási erő és a lemezmozgásokban, 

szerkezeti mozgásokban megnyilvánuló mechanikai erő tartozik ide. A külső erők fogalma 

pontosabban kibontakozik a tankönyvi szövegből: a kőzet-, a víz-, a levegő- és a talajburokban, 

továbbá a bioszférában zajló felszínalakító, anyagmozgató folyamatokat előidéző tényezők, 

amelyek energiaforrása a napsugárzás és a gravitáció. Az ide sorolható erők azonban már 

nehezen illeszthetők rendszerbe. A hőingadozás, a hőmérsékletváltozás térfogatváltozással 

jár, azaz geokémiai és mechanikai erőként jut érvényre. Ám pontatlanul, leegyszerűsítve külső 

erőknek mondjuk az előidéző természeti jelenségeket is (például szél, víz, jég).  

A témakör egyik legzavarosabb fogalmi egysége a hegységek csoportosításához 

kapcsolódik. A fogalmi zavart a tankönyv próbálja kezelni, következetesen használni a 

fogalmakat, de bizony előfordulhat, hogy más taneszközökben használt fogalmi rendszerekkel 

ütközik. A hegységeket általában ötféle szempont szerint csoportosítjuk a földrajztanításban: 

tengerszint feletti magasság (középhegység és magashegység), kor (például középidei), 

szerkezet (például gyűrthegység), kőzetanyag (például vulkáni vagy mészkőhegység) és 

formakincs (például gerinces hegység, lánchegység) alapján. Hajlamosak vagyunk ezeket a 

szempontokat egymással összekapcsolni (például „fiatal magas lánchegység”, „régi lekopott 

röghegység”), így nemcsak hibás fogalmak, hanem hamis tartalmi kapcsolatok alakulnak ki a 

tanulók fejében. (Például egy lánchegység nem feltétlenül magashegység, s az sem biztos, 

hogy „fiatal” – ami önmagában sem értelmezhető fogalom. A rögös szerkezetek nem csak 

gyűrthegységek feldarabolódásával keletkezhetnek, és nem is biztos, hogy idősebbek azoknál. 
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Hovatovább azt gondolják a gyerekek, hogy a rögös szerkezetű hegységek idősebbek, mint a 

gyűrthegységek, azok átalakulásával keletkeztek.) 

A fejezet leckéi önálló tartalmi egységeket képeznek, ezért külön mutatjuk be azokat. 

Az 1. lecke visszatekint a korábbi ismeretekre. Az a tapasztalat, hogy nagyon heterogén a 

tanulók természetismeret-tanulásból hozott tudása. A geoszférákat és a kőzetlemezek létét, 

különböző mozgásait általában ismerik, de nehezen helyezik oksági rendszerbe. A 

magmaáramlásokat nem kapcsolják össze a Föld belsejében való hőmérséklet-

különbségekkel, mint ahogyan a lemezmozgásokkal sem. A lényeg tehát most az, hogy a 

jelenségeket összekapcsolják a mozgásfolyamatokkal, az okokat a következményekkel. Az 

alapvetően a Föld belső hője által működtetett belső erők megnyilvánulásaival foglalkozó 

leckében két tartalmi egységhez kapcsolódik az értelmezés: a különböző típusú 

kőzetlemezmozgásokhoz és a hegységképződéshez. Fontos a lemezmozgások térbeli 

vonatkozása: ha valahol távolodás van, máshol közeledésnek kell lennie a szilárd kőzetbolygó 

felszínén (58–59. oldal alján lévő keresztmetszeti ábra). A közeledés következményei pedig 

alapvetően az erőviszonyoktól függenek (milyen anyagból vannak, mekkorák, milyen irányban 

és sebességgel mozognak/találkoznak a lemezek?). Ezeknek a feltételeknek a 

következményeit kell meglátniuk a tanulóknak a példákban. A hegységképződést az 

üledéktömegek gyűrődéséhez kötjük (tankönyv 58. oldal 1.5. ábra), de lényeges, hogy ne 

maradjon el a kiemelkedés értelmezése sem. Továbbá az is fontos, hogy a tanulók a keletkezés 

folyamatával együtt lássák: ha valami kiemelkedik, azonnal pusztulni is kezd. Ezzel is 

tudatosuljon bennük, hogy a hegységképződés nem fejeződik be a hegység felszíni 

megjelenésével (ahogyan a harmadidőszaki hegységek emelkedése is a mai napig tart), az 

emelkedés és a pusztulás egy időben is zajlik. A földkéregben, a felszínen zajló folytonos 

változásokra utal a lecke címe is, abból mindig csak egy pillanatfelvételt láthatunk. A 

vulkánosság és a földrengés csak említés szintjén kerül elő, folyamataik, jelenségeik 

megismerése középiskolai tananyag. 

A 2. lecke a külső erők világába vezeti el a tanulókat. Vannak már róluk ismereteik, 

ezúttal a lecke rendszerbe szedi (tankönyv 60. oldal 2.1. ábra) és megnyilvánulási példáikban 

mutatja be különböző fajtáikat. Részben leírásban, képekben és hozzájuk kapcsolt 

feladatokban igyekszik kialakítani a helyes képzeteket, részben pedig aktív tanulói munkával 

négy vizsgálódáshoz (aprózódás, mállás, a szél és a víz felszínalakító munkája) kapcsolva. Itt az 

a legfontosabb, hogy a tanulók egységben tudják értelmezni egy-egy külső erő pusztító és 

építő munkáját, érezzék ennek időszakosságát és időbeli léptékét. Érzékeljék a lényegi 

különbséget az aprózódás és a mállás között (úgymint fizikai vagy kémiai folyamat), tudjanak 

különbséget tenni a kiindulási anyag (kőzet) és a folyamatok termékei (törmelék, málladék) 

között. 

A 3. lecke célja valós tapasztalatszerzés alapján eligazodni az ásványok és a kőzetek 

között. Nyilvánvalóan egy tanítási óra nem elegendő ahhoz, hogy a tanulók mélyebb tudást 

szerezzenek (majd megszerzik a középiskolában). Inkább az ásvány és a kőzet közötti 

különbséget és a kőzetek alaprendszerét (keletkezési csoportjait: magmás, üledékes, átalakult 

kőzet) ismerteti meg velük a lecke. Részletesebben a hasznosítható ásványi nyersanyagokkal 
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foglalkozik, kialakítja az érc és az energiahordozó fogalmát. Bemutatja hasonló módon 

(képregényszerűen folyamat mozaik ábrákban) a szénfélék és a szénhidrogének keletkezését, 

amire a regionális tanulmányok során azért lesz szükség, hogy a tanulók értelmezni tudják, 

miért van egyik tájon, országban sok, máshol kevés e két meghatározó ásványkincscsoportból, 

és magyarázatot nyerjen a fejlettségkülönbség a gazdaságtörténet során. Az energiahordozó 

fogalmának kialakítása már a természetismeret tanulása során megtörtént, azonban a 

szénhidrogének és keletkezésük értelmezése nem ismert. A nemfémes és a fémes elemek, 

ércek valószínűleg időben később – bár ebben az oktatási szakaszban – alapozódnak meg 

kémiából, így ezekre az ismeretekre földrajzórán nem tudunk támaszkodni. A lecke második 

része azokat a készségeket alapozza, amelyek szükségesek az élettelen természet tapasztalati 

megismeréséhez. Olyan egyszerű eljárásokkal ismerteti meg a tanulókat, amelyek segítségével 

könnyen felismerhetnek, elkülöníthetnek anyagokat (például mész kimutatása ecetsav 

rácseppentésével, kőszénfajták felismerése karcszínpróbával, törmelékes üledékes kőzetek 

fajtáinak felismerése szemcsenagyság alapján, ásványok keménységének megállapítása 

karcpróbával). A lecke a mindennapi élettel teremt kapcsolatot azáltal is, hogy mesterséges 

építőanyagokat (cserép és beton) is megvizsgáltat. A tananyag feldolgozása sokat tehet annak 

érdekében, hogy a gyerekek számára egy darab kőzet ne csak „egy vacak kő” legyen, hanem 

feltárja az élettelen természet izgalmas világát, valamint keletkezésében és 

hasznosíthatóságában mutassa be. 

A talajjal foglalkozó 4. lecke felépítése és üzenete is hasonló a kőzetekről szólóhoz: 

ahhoz, hogy értékelni tudjuk, meg kell vizsgálni, hogy milyen, és értelmezni kell a 

megfigyelések, vizsgálatok tapasztalatait. A talajjal az oktatás minden szintjén (alsó 

tagozatban, 5–6., 7. és 9. évfolyamon is) foglalkozunk, mégis kevéssé értett és kedvelt téma. 

Ennek egyik oka, hogy a talaj – mint az egyik legkomplexebb rendszer – bonyolult fizikai, 

kémiai és biokémiai képződési folyamata nehezen fogadható be a tizenévesek számára. Másik 

pedig az, hogy túl sokat akarunk vele kapcsolatban. Azt kell most megérteniük a gyerekeknek, 

hogy kulcsfontosságú feltétele az emberiség élelmezésének, lassan keletkezik, de gyorsan 

pusztul, különösen akkor, ha nem körültekintően bánik vele az ember. Az „érdektelen 

megjelenésű” talajba való bepillantással ugyanolyan érdekes mikrovilág tárulhat fel a 

gyerekek előtt, mint az élővilág vagy az ásványok esetében. Azt üzeni, hogy minél jobban 

megismersz valamit, annál érdekesebb lehet, problémákat vethet fel, amin elgondolkodhatsz, 

a kérdések pedig kérdéseket szülnek, és éppen ez a tanulás lényege. Problémamegválaszolási, 

igazolási algoritmusát tanulhatják a gyerekek a talajnedvesség kimutatására és a víztartó 

képességre irányuló vizsgálatok során.  

A fejezet első négy leckéje különböző méretléptékű felszíni egységekkel (Föld, 

kőzetburok, annak lemezei, a kőzetek és az ásványok mint összetevő elemei, a talaj mint 

felszíni vékony rétege) ismertette meg a tanulókat. Azt azonban, hogy ezek mennyi idő alatt, 

mikor alakultak ki, a földtörténeti fejlődéssel foglalkozó 5-6. lecke mutatja be. A hat oldalas 

lecke nincs felbontva két óra anyagára, mert többféle módon dolgozható fel (erre a 

későbbiekben térünk ki). Két időléptéket foglal magába: a kozmikus időt (a Föld mint égitest 

kialakulásának bemutatásával) és a földtörténeti időt (a kőzetbolygó mai felszíne 
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kialakulásának nagyvonalú kronológiájával). Az izgalmas fejlődéstörténet megismertetésével 

az a cél, hogy a ma szemlélhető földi képződményekhez idő is kapcsolódjon a tanulók 

tudatában. Főként a képződmények keletkezésének, fejlődési állapotainak egymáshoz 

viszonyított időpontja, kora, időtartama lényeges, tehát a sorrendiség, nem pedig a tényleges 

kor, időpont, hiszen az felfoghatatlan ebben az életkorban. Semmiképpen nem kell tudniuk a 

tanulóknak a földtörténeti kortáblázatot (mint egy telefonkönyvet), csak használniuk kell 

tudni, abból információkat kiolvasni. Mi az, amit mégis fogalmi szinten kell ismerni ekkor? A 

földtörténeti időkategóriák hierarchiáját (idő – időszak – kor), a földtörténeti időket (ős-, elő-

, ó-, közép-, újidő) és az újidő időszakait (harmad- és negyedidőszak), a negyedidőszak korait 

(jégkor, jelenkor).  

A lecke megismerteti, hogy mi történt az egyes időegységekben a felszínen, a 

légkörben az élővilággal. Ugyanakkor vigyázzunk arra, nehogy egyes szerkezeti elemeket csak 

egy időhöz kössenek a tanulók! Például nehogy az a képzet alakuljon ki bennük, hogy 

mészkőhegységek csak a középidőben, gyűrthegységek a harmadidőszakban, feltöltött 

alföldek csak a negyedidőszakban keletkeztek! Azt kell megérteniük például, hogy a ma ismert 

gyűrthegységek nagy része miért képződött a harmadidőszakban (‹– kőzetlemezek helyzete 

és mozgása!), miért ismert oly sok középidei mészkőhegység (‹– ahol azok kőzetlemeze volt a 

középidőben, ott óceán vize hullámzott). A fő események időhöz kötése mellett a 

szemléletfejlődés szempontjából fontos, hogy a gyerekek el tudják képzelni, milyen lehetett a 

táj a földtörténet egyes „időpillanataiban” (például az ősidőben, a harmadidőszakban, a 

jégkorban az eljegesedések idején). 

A témakör összefoglalása a 7. leckéhez kapcsolódik. Képek és feladatok segítségével 

erősíti meg a leckék fő mondandóját ugyanabban a rendszerben. Az összefoglalás után 

azonban itt még van egy 8. lecke, ami a projektmunkához ad iránymutatást, tanácsokat és 

ötleteket. Ide került a tankönyvben, de a projekt műfaji lényegéből fakad, hogy a feladatok 

kiadása és feldolgozása nem ekkor, hanem jóval korábban történik. Ezen az órán a 

projektbeszámolókra kerül sor. A projekt a lakóhelyi környezet földrajzi értékeihez 

kapcsolódik. Elsősorban természetföldrajzi értékekre gondolunk, mert a tanulóknak 

alapvetően ezekről vannak ismereteik, társadalomföldrajzi, kultúrtörténeti feldolgozással még 

nem találkoztak tanulmányaik során (erre majd a 8. évfolyamon kerül sor).  
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A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Összes időigény: 9 óra. 

Ebből 6 új ismeretet feldolgozó óra, 1 projektmunka, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A természetismereti tanulmányok alapján az alábbi előzetes tudásra támaszkodhatunk: 

 szemléleti kép a Föld belső felépítéséről, gömbhéjairól, a kőzetlemezekről; 

 megfigyelések, vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a lakóhelyi 

környezetben található szilárd anyagokról;  

 a belső és a külső erők felismerése hatásaik és következményeik alapján; 

 a talajösszetevők felismerése hazai talajtípusok megfigyelésekor; 

 emberi és kisebb természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése; 

 konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, 

természeti értékek védelmére. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezet feldolgozásának módszertani lényege a tevékenységekhez kötött ismeretszerzés, 

valamint a korábban és a frissen szerzett ismeretek rendszerbe helyezése logikai műveletekkel 

(például sorba rendezés, párba vagy halmazokba rendezés, hierarchia megállapítása). A 

tevékenységek ez esetben megfigyeléseket és egyszerű vizsgálódásokat jelentenek, főként 

anyagvizsgálatot (ásványok, kőzetek, ősmaradványok, talaj stb.) és mozgásfolyamatot (külső 

erők megnyilvánulásának modellezése homokasztalon, magmaáramlás teáskannában stb.). 

Mivel ezek nem igényelnek különösebb eszközöket, nem lehet eszköz- vagy anyaghiányra 

hivatkozni, mint ahogyan szervezési nehézségekre sem. Az azonban – a helyi lehetőségek 

figyelembevételével – megfontolandó, hogy a tanulók az órák egyes részében végzik el a 

feladatokat, vagy külön gyakorlati órákat szervezünk. A tankönyvi leckék a fejezetben a 

tartalom alapján rendeződnek, így a vizsgálódások órarészekként jelennek meg. Ez az 

elrendezés azt üzeni, hogy a készségfejlesztés szempontjából eredményesebb, ha gyakrabban 

végeznek a diákok ilyen típusú feladatokat. A szemléletfejlesztést is jobban szolgálja, hiszen 

jelenségekre akarjuk rányitni a tanulók szemét, nem pedig elmerülni a részletekben. Nézz! –› 

láss (vedd észre)! –› magyarázd meg! – kapcsold össze! logikai soron keresztül vezetjük a 

földrajztanulási folyamatot. 

A rendszerbe helyezés rendszeres tevékenységet jelent, minden leckéhez kapcsolódik 

valamilyen logikai műveletre épülő feladat. Ennek van egy íve a fejezetben. Az 1. leckében a 

már ismert oksági rendszerbe kerülnek a dolgok: ok –› jelenség –› következmény (például 

kontinentális kőzetlemezek találkozása –› üledéktorlódás, gyűrődés –› hegységkiemelkedés). 

A 2. leckében ellentétpárokat alkotnak a külső erők megnyilvánulásához kapcsolódva: 

építenek és pusztítanak, építéssel és pusztítással létrehozott formák (például folyóvíz völgyet 

mélyít és szigetet épít; épülő és pusztuló tengerparti formák). Térbeli sort is felállítanak 

(például a folyóvíz felszínformáló hatása a hegycsúcstól a hegylábig). A 3-4. leckében részben 
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halmazba sorolást végeznek a genetikai kőzetcsoportokkal kapcsolatban (magmás, üledékes 

és átalakult kőzet), gazdasági hasznosításuk szerint (például energiahordozó, érc, építőanyag) 

vagy a (zonális) talajokat termőképességük szerint. Részben folyamatokat építenek fel 

részfolyamatokból vagy fordítva, egy folyamat részfolyamatait sorba rendezik (például 

kőszénképződés, talajképződés). Ehhez folyamat mozaik ábrák állnak rendelkezésre a 

tankönyvben (3.3. és 3.4. ábra), amelyekről úgy kell olvasni, mint egy képregényről: azt 

vizsgáljuk, hogy miben tér el az egyik ábrán lévő rajz az előzőtől. Mindezek mellett sorozatokat 

képeznek tulajdonságok alapján (például törmelékes üledékes kőzetek szemcsenagyság 

szerinti sora, ásványok keménységi sora). Az 5-6. leckében az időbeliség a rendezési elv: 

melyek az egyes földtörténeti időkhöz kapcsolódó események, képződmények, vagy hogyan 

fejlődtek az egyes földrészek, tájak, az élővilág stb. 

Az 1. lecke alapvetően önálló tanulói munkára készült, hiszen sok benne a már ismert 

elem. Ha ezt mégsem így végeztetjük, akkor javasolt frontális ábraelemzésekre felépíteni, 

négy problémacsoport köré szervezve. 1. Miért mozognak a kőzetlemezek? 

(köpenyáramlások) (1.1. ábra, de javasolt a modellvizsgálat elvégzése is), 2. Miért nem 

egyformán mozognak a kőzetlemezek? (mozgástípusok) (1.2. és 1.4. ábra), 3. Hogyan 

keletkeznek a hegységek? (1.4. és 1.5. ábra), 4. Hogyan játszódnak le ezek a mozgások a 

gömbfelszínen? (58–59. oldalpár alsó keresztmetszeti ábrája). Az ábrákat vetítsük ki az osztály 

számára, mert úgy jobban tudjuk segíteni az eligazodásukat azokon beszélgetés vagy 

magyarázat közben. Nem célszerű csoportokban feldolgozni e témákat, mert egymásra 

épülnek, fontos, hogy minden tanuló végiggondolja ezeket. A kőzetlemezek elhelyezkedését 

demonstrációs (nagyméretű, tanári) földgömbön is megfigyelhetik a tanulók, ha a puha 

papírból kivágott foltjukat rögzítjük azon. Javasolt kétféle színű papír használata, különböző 

színeket társítva a kontinentális és az óceáni kőzetlemezekhez. Ekkor azonban figyeljünk arra, 

hogy a tanulók számára egyértelmű legyen, a kontinentális lemezeknek is van óceáni 

kéregrésze, egészében véve kontinentális lemez nincs is. Ha van rá lehetőség, szerkezeti 

földgömbön is figyeljük meg, hogy a felszíni szerkezeti vonalaknak mi a folytatásuk a felszín 

alatt! 

A 2. lecke feldolgozását javasolt képekre építeni az előzőekben bemutatott logikai 

műveletek mentén. Alternatív megoldás lehet, hogy az egész leckét a 63. oldali A–D. feladat 

elvégzésével indítjuk, azok tapasztalatait magyarázzuk, kapcsolatba hozzuk a tankönyvi 

képeken látható felszínformákkal. Érdekes lehet, ha a tanulók megkeresik azokat a képeket, 

amelyekkel valamilyen szempontból kapcsolatuk van az egyes vizsgálatoknak. Az óra végén 

pedig a 2.10. ábra adhatja az összefoglalás alapját. 

Mint ahogyan azt már említettük, a 3. lecke a megfigyelésé és a vizsgálódásé. Javasolt 

az egész órát e köré építeni. Minél többféle ásványt és kőzetet lássanak, tapintsanak és 

vizsgáljanak a tanulók! Törekedjünk arra, hogy azonos kőzettípusból többfélét is láthassanak, 

hogy ne az aktuális kőzetdarab alakja vagy színárnyalata rögzüljön, hanem a lényegi 

ismertetőjegyeik! Lássák a természet változatosságát! Attól függően, hogy milyen készségbeli 

előzményekkel és tapasztalattal érkeztek a természetismeret tanulásának időszakából, 

lehetséges, hogy itt kell kitérnie a szaktanárnak a vizsgálati eszközök használatának 
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bemutatására is (például hogyan tartsuk a kézi nagyítót, hogyan cseppentsünk pipettás 

üvegből, hogyan húzzunk karcot a kőzettel a papírlapon, az ásványnak a lapját karcoljuk). 

Amikor a kőzeteket halmazokba soroljuk (például az összetartozókat beletesszük egy 

zacskóba), feltétlenül beszéljük meg, hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott 

kőzetdarab melyik kőzettípusba tartozik (például az üledékes kőzet réteges, a mélységi 

magmást nagy ásványszemcsék alkotják, a kiömlési sok sötét színű apró ásványszemcséből áll, 

az átalakult pedig palás vagy összepréselt). A munkafüzeti feladatok nagyon sok segítséget 

adnak, különösen abban, hogy megfigyelési szempontokat kínálnak (például az 1. és a 4. 

feladat), továbbá olyan kifejezéseket nyújtanak, amelyekből a tanulók választhatnak a 

kőzetjellemzés során (2. feladat). Hogy a vizsgálatok tapasztalatai beépülhessenek a tanulói 

tudásrendszerbe, fontos, hogy a gyerekeknek legyen alkalmuk megfogalmazni a 

tapasztalataikat. 

A talajjal foglalkozó 4. lecke feldolgozási módja sokféle lehet, de mindenképpen erős 

tanári irányítást igényel, mert sok (legalább öt) egységre osztódik. A talajfejlődés folyamatát 

a tankönyvi 4.1. ábra alapján érdemes bemutatni. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi az egyes 

részfolyamatok feltétele! Gondolkodtassuk el a tanulókat azon, hogy a talaj melyik rétegének 

a tulajdonsága a legfontosabb, és hogyan tudnak abból tápanyaghoz jutni a növények! A 

földrajzi övezetesség tanulása után tanulságos lehet a zonális talajok térképének 

tanulmányozása (4.5. ábra). Lapozzanak vissza a diákok az övezetességi világtérképhez (50-51. 

oldal), és fedezzék fel a hasonlóságot az övezetességi és a talajtérkép között! A talajtípusok 

neve nem annyira fontos, de a négy talajtípus (podzol, tundratalaj, barna erdőtalaj, laterites 

talaj) szelvényét feltétlenül hasonlítsák össze: Miben különböznek? Mi lehet az oka a 

különbségeknek? Milyen következménye van a jellemzőnek a talaj minőségére nézve? 

Az 5-6. lecke eszközrendszere igen gazdag, így csupán a tankönyvre építve is 

feldolgozható a tartalma. A legnagyobb nehézséget a roppant nagy időtávlat (földtörténeti 

időlépték) felfogása, elképzelése jelenti. Ez nem fog menni egyszerre, hosszú évek során 

fejlődhet csak ki. Segíthet a különféle időábrázolások (a tankönyvi 5.1., 5.2. és 5.7. ábrák, a 

munkafüzet 3. feladatának naptárábrája) összevetése. Újszerű az 5.7. ábra ábrázolási módja, 

ahol az „időfolyó” felénk folyik. Noha nem felel meg a rétegtani alaptörvénynek (alulról felfelé 

fiatalodás), szemléletesen mutatja az események egymásutániságát, kevésbé jelentősnek 

tűnnek rajta a régmúlt, s jelentősebbnek a fiatalabb idők történései. Azt tapasztaltuk, hogy ezt 

jobban értik a tanulók, mint az időoszlopot. Érdemes átszámíttatni a földtörténet eddigi 

időtartamát a saját életkorukra, és ehhez viszonyítani a többi földtörténeti idő kezdetét és 

végét vagy időtartamát (a lecke összefoglaló 3. feladata). Bevethető még az időzsinór 

módszere is: Vegyünk egy gombolyag spárgát, állapodjunk meg abban, hogy a földtörténeti 

időt a zsinórral fogjuk szimbolizálni! Milyen hosszú zsinórra van szükség, ha 1 cm spárga 2 

millió évnek felel meg? (23 méter) Azután számoljuk ki, hogy az egyes idők határai mekkora 

zsinórszakaszokhoz kapcsolhatók! Az iskolaépület lehetőségeitől függően fektessük le 

kifeszítve a zsinórt a folyosón, vagy lógassuk le a legfelső szintről! Applikációs feliratokat 

(időpontokat, elnevezéseket) is elhelyezhetünk azon. Többféle idővonal-készítő digitális 
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alkalmazás is elérhető az interneten (például www.tiki-toki.com, www.dipity.com, 

www.tagxedo.com), de ezek a kisebb (történelmi) időlépték ábrázolásában jobbak.  

Feltétlenül kerüljön sor az órán a lemezmozgások valamiféle modellezésére! 

Hagyományos, de a tanulók számára élményszerű módszer a feketére festett földgömbön való 

bemutatás, amire táblagyurmával elhelyezhetők és tetszőlegesen tologathatók a kontinensek 

papírból kivágott foltjai. Kirakhatók a kontinensek Lego-elemekből is. Ha digitális alapokon 

szeretnénk megvalósítani ezt a feladatot, akkor sokféle animáció áll rendelkezésre az 

interneten. Közülük leginkább azokat ajánljuk, amelyekben a folyamatok tetszőleges 

időpontokban megállíthatók, oda-visszajátszhatók. Játszhatunk időutazós gondolatjátékokat 

is olyan animációk vagy képek segítségével, amelyek segítenek rávetíteni az egyes időpontok 

lemez- és kontinenshelyzetére a mai országok foltjait (például 

http://www.origo.hu/tudomany/20150529-pangea-oskontinens-orszagok-

foldtortenet.html). A kormeghatározással és az ősmaradványokkal keveset foglalkozik a lecke. 

Az érdeklődő tanulókkal differenciáltan feldolgozható a téma, de nem kötelező tananyag (az 

ősmaradvány fogalmán kívül).  

A témakör összefoglalására ajánlott módszer, hogy állítsák össze a tanulók a Föld 

életrajzát, vagy írják meg a naplóját, esetleg – ha az jobban tetszik – a blogját. Térjenek ki 

benne a fejlődéstörténet fontosabb időpontjaira, szerkezetfejlődési eseményeire, és 

kapcsolják hozzá, hogy mik e történések tapasztalható jelei! Értékelhetik is azokat aszerint, 

hogy előnyös vonások vagy nehezítik az emberi életet. Művük elkészítése során 

alkalmazkodniuk kell a napló, blog vagy életrajz műfaji sajátosságaihoz (például időrendnek 

megfelelő sorrend).  

Az ebben a témakörben szereplő projektmunka újdonság a földrajztanulás 

folyamatában (ha más tantárgyból csináltak is már hasonlót, az nem földrajzi tartalomhoz és 

gondolkodáshoz kötődött). Az első alkalommal kell megkedveltetni a gyerekekkel ezt a 

munkaformát, felfedeztetni az élményét, az előnyét és az értelmét, ugyanakkor megteremteni 

a szervezeti rendjét. Így ez most sok tanári segítséget, támogatást igényel mind a 

csoportszervezés, mind az előkészítés, mind a megvalósítás során. Javasoljuk, hogy az első 

téma utolsó óráján adjuk ki a feladatot, s azt követően rendszeresen beszéljünk róla, 

tájékozódjunk, hogy miben igényelnek segítséget a tanulók. A projekt produktumaként a 

poszter és annak bemutatása javasolt a tankönyv által, ehhez is támogatást, tanácsokat 

nyújtva, mert viszonylag egyszerűen felépíthető, és szívesen készítik a tanulók ebben az 

életkorban.  

 

  

http://www.tiki-toki.com/
http://www.dipity.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.origo.hu/tudomany/20150529-pangea-oskontinens-orszagok-foldtortenet.html
http://www.origo.hu/tudomany/20150529-pangea-oskontinens-orszagok-foldtortenet.html
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A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 7. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 7. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 fekete demonstrációs földgömb kőzetlemezmozaikkal, táblagyurma (Blue Tech); 

 szerkezeti földgömb; 

 homokasztal (vagy homoktálca); 

 gázégő, vasháromláb, dróthálólap, hőálló üvegedény, víz, piros ételfesték, gyufa; 

 3 db befőttes üveg, üvegpohár, 3 db virágcserép, kávéfilter, üveglap, víz;  

 egy gombolyag spárga, olló, applikációs kártyák (időzsinór). 

 Anyagok: 

 kőzetminták: gránit, bazalt, mészkő, bauxit, kavics, homok, feketekőszén, 

barnakőszén, kősó, kalcit, kvarc; cserép, beton; 

 talajminták: barna erdőtalaj, mezőségi talaj, szürke erdőtalaj, homokos talaj, 

agyagos talaj. 

Digitális eszközök: 

 projektor, laptop/PC internetkapcsolattal; 

 alkalmazások, animációk. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: a kontinensek szerkezetfejlődése, a szerkezet-domborzati 

formák kialakulása és az ásványi nyersanyagok kapcsolatának felismerése, 

magyarázata. 

 Kémia: energiahordozók – 5–6. évfolyam; szerves és szervetlen anyag, keverék, 

szilárd anyag, egyes ásványok és kőzetek összetétele (mészkő, kőolaj, kőszén, ércek 

stb.), halmazállapotok – 7–8. évfolyam. 

 Matematika: képzeleti mozgatás, szétvágások – 7–8. évfolyam; időegységek, 

időtartam mérése – 5–6. és 7–8. évfolyam; számok ábrázolása a számegyenesen – 

5–6. évfolyam. 

 Fizika: úszás, sűrűség és erőhatások értelmezése, felismerése jelenségekben, 

szilárd testek fizikai változása – 7–8. évfolyam. 

 Erkölcstan: lokális cselekvések, globális változások a környezetben – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során különös figyelmet kell fordítani az ismeretek értékelése mellett a 

tanulók gyakorlati tevékenységének folyamatos, rendszeres értékelésére. Célravezető lehet 

minden gyakorlati feladat – végezzék azt egyénileg vagy csoportosan – érdemjeggyel való 

értékelése. Itt már nem csak a jelessel való értékelésnek van helye, de továbbra is feltétlenül 
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szükséges a tanulók megerősítése abban, amiben jól teljesítenek. A teljesítmények 

megítélésében legyünk türelmesek, hiszen a gyerekek számos olyan dolgot végeznek a 

témakör feldolgozása során, amit a korábbiakban még sohasem. Most kell megalapozni a 

tanulókban a munkájuk, teljesítményük reális megítélésének készségét is. Ezért is fontos, hogy 

a tanári értékelést mindig előzze meg a tanulói önértékelés (Érezte-e, hogy jól csinálja? 

Mennyire tartotta érdekesnek, nehéznek a feladatot? Hogyan látja az eredményét? 

Megtérült-e a befektetett munkája?). 

A projektben igen sok lehet a befektetett tanulói munka. Ekkor még inkább csak a 

pozitívumokat emelje ki a tanár, és adjon tanácsot a továbbfejlődéshez! Előfordulhat, hogy a 

poszter nem csupán tanulói munkát tükröz, besegített például a szülő, a testvér is. Ezt is 

célszerű pozitívan kezelni, figyelembe véve, hogy még csak az első próbálkozásról van szó. A 

tanulók a csoportos értékelésben mondják el, hogy miért, miben kértek, kaptak felnőtt 

segítséget! Ez a tanár számára is jelezheti, hogy miben, hogyan kell legközelebb támogatást 

nyújtania. A projekt értékelésével kapcsolatban többféle pedagógiai nézet létezik. 

Szakmódszertani szempontból azt érdemes végiggondolni, hogy mennyi hozadéka van a 

feladatvégzésnek, milyen képességekkel gyarapodnak általa a tanulók, és mennyi idő- és 

munkaráfordítást igényelt. Ezen az úton eljutunk oda, hogy jóval értékesebb az ilyen 

produktum, mint egy-egy órai lecke megtanulása, tehát kiemelt értékelést érdemel (például 

olyan érdemjeggyel, ami a témazáró dolgozatokéval egyenrangú, vagy szöveges értékeléssel). 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az 

ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanóra szükséges. 

4. fejezet. Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

Egyszerű, átfogó kép kialakulása Afrika és Ausztrália, valamint a sarkvidékek és a világtenger 

természetföldrajzi jellemzőiről – a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

szerzett tudás alkalmazásával. 

 

A fejezet további céljai:  

 a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség 

területi különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

meglátása; 

 a társadalmi-gazdasági jellemzők és a természeti adottságok, a történelmi 

események, a világban zajló gazdasági folyamatok kapcsolatainak észrevétele 

példákban; 

 az ábrázolt térben való eligazodás, a valós térbeli viszonyok megismerése térkép 

alapján, a szemléleti térképolvasás készségének fejlődése; 
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 a tájjellemzés algoritmusának fejlődése (szempontok alapján) és az 

országjellemzés algoritmusának megismerése; 

 a tanulók környezeti szemléletének fejlődése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékelésével, a hosszú távú 

természeti, környezeti folyamatok példákban való felismerésével; 

 szociális kompetencia fejlődése az afrikai és ausztrál kultúrákhoz kötődő 

életmódok, életkörülmények megismerésével; 

 állampolgári kompetencia fejlődése közös munkavégzéssel; 

 a kommunikációs készség fejlődése különböző jellegű információs anyagokban való 

célszerű kereséssel, infografika tartalmának és a közös feladatvégzés 

teljesítményének megfogalmazásával. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

Az általános iskolai földrajztanulás ezután kezdődő szakasza a 8. évfolyam végével bezárólag 

a regionális földrajzi tanulmányokról szól. Fontos azonban tudni, hogy a regionális földrajzot 

már nem egészen a hagyományoknak megfelelően értelmezzük az általános iskolában (és 

különösen nem a gimnáziumban). Ennek oka kettős. Részben szemléleti: nem leíró módon 

akarunk képet adni a földrészekről, annak kisebb-nagyobb egységeiről (nagytájairól, 

országairól), hanem a természet- és társadalom-földrajzi kapcsolatokat, összefüggéseket, 

jelenségeket és mozgásfolyamatokat szeretnénk észrevetetni, megértetni a tanulókkal. 

Részben pedig az az oka, hogy a földrajz nem tud ilyen kicsire zsugorodott időkeretben 

mindenről és azonos mélységben tanítani (még akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy hasznos 

lenne a világban való eligazodás érdekében). Így az általános iskolai regionális földrajz válogat 

az országok között hazánkkal való múltbeli és jelenlegi kapcsolatuk, világgazdasági szerepük 

szerint. Eközben a távolitól a közeli felé haladó logikát követi, mert hazánkról és környezetéről, 

Európáról több és maradandóbb tudást kell szerezni, mint a messzi világokról. A 7. 

évfolyamban a távoli földrészekről tanulnak a diákok, mert azok érdekesebbek számukra, 

kevesebb és viszonylag egyszerűbb ismereteket kell tudni róluk Magyarországról nézve. Afrika 

és Ausztrália, de még a sarkvidékek kapcsán is jól alkalmazható a földrajzi övezetességről és a 

kéreg földrajzáról szerzett tudás, ezért a gyerekek először ezekkel ismerkednek, s haladnak 

Amerikán keresztül a legbonyolultabb Ázsia felé. Kevés országról szereznek ország szintű 

ismeretet, inkább országcsoportokat (például olajországok, „kis tigrisek”, Európai Unió) és 

olyan országokat mutatunk be, amelyek valamilyen szempontból tipikusak (például USA, 

Kína). 8. évfolyamon pedig Európa és hazánk földrajzát ismerik meg a tanulók. A 7. és 8. 

osztályos regionális földrajz még mindig viszonylag azonos arányban érinti a természet- és 

társadalom-földrajzi tartalmakat (a középiskolában már háromnegyed részben társadalom-

földrajzi megközelítéssel foglalkoznak a diákok). A megközelítésben is van különbség. 

Általános iskolában a különböző földrajzi környezetekhez kapcsolódó életmódok 

érzékeltetése a legfontosabb, a középiskolában pedig a világgazdasági folyamatok eltérő 

érvényesülése az egyes regionális terekben. 
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A fejezet feldolgozása során tehát a tanulók először (és sokan egyben utoljára is) 

ismerkednek kontinensekkel tanulmányaik során. Ebből következik, hogy karakteres és 

maradandó képzeteket kell kialakítani bennük a földrészekről, az országokról, másrészt a 

részletek helyett a nagy összefüggéseket kell megismerniük. Ehhez pedig nagyon jelentős 

tényanyag-szelekcióra, lényegkiemelésre, modellszerű egyszerűsítésekre és szaktanári 

önmérsékletre van szükség. Mindig gondoljunk arra, hogy a kevesebb ismeretanyag, 

információ hosszabb távon több! Noha a gyermekek lexikális befogadóképessége ezekben az 

években van a csúcson, csak „értelmes” információkat érdemes feldolgoztatni. Mit jelent ez 

esetben az értelmes jelző? Azt, hogy a tanuló érti a tartalmát, el tudja helyezni térben (és 

időben), valamint be tudja illeszteni azt saját ismeretrendszerébe.  

Ebben a témakörben a fogalmi építkezés kettős. Az előző, általános földrajzi tartalmak 

regionális keretbe illesztése során kevés az új fogalom, inkább a korábbiak elmélyítése, új 

nézőpontból való megközelítése és felhasználása történik. Az új fogalmak – amelyek e 

témakörben kerülnek elő először – változó mélységben kerülnek kifejtésre. Egyesekről annyi 

a tudnivaló az egész földrajztanulás során, amennyi itt kialakításra kerül (például 

jövevényfolyó, korallzátony). Mások itt alapozódnak meg, de más kontinenseken még 

megerősítést nyernek (például táblás vidék, belső lefolyású terület, ültetvényes gazdálkodás), 

vagy középiskolai tudás épül azokra (például artézi kút, tengeráramlás, munkanélküliség, 

éhínség, gazdasági nagyhatalom, világcég, önellátó gazdálkodás, túllegeltetés). Ezekre a 

különbségekre legyünk figyelemmel, s ne kezeljük azokat maximalista szemlélettel! Különösen 

azért ne, mert ebben a fejezetben nem a fogalmi tanulásra kell koncentrálni, hanem – mint 

ahogyan arra már kitértünk – helyes és maradandó képzet kialakítására, illetve összefüggések 

értelmezésére. 

A fejezet feldolgozásának nehézségét az adja, hogy részben olyan fogalomkörökkel 

dolgozik, amelyeknek nincs előzménye sem a gyerekek magánéletében, sem az oktatásban. 

Gondoljunk bele, hogy társadalom-földrajzi fogalmakkal még nem találkoztak eddigi 

tanulmányaik során (kivéve a pénzvilág egy leckéjét)! A természetismeret nem tanított 

ilyeneket, történelmi tanulmányi előzmények nincsenek. Ezért most különösen óvatosan kell 

használni a társadalom-földrajzi fogalmakat. Jelentős részük nincs is igazán definiálva (mert 

nem tantervi követelmény), csak használjuk, mintha a spontán fogalomfejlődésben bíznánk. 

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy ezeket a fogalmakat teljes terjedelmükben kellene most 

megtanítani, csak azt, hogy a gyerekek tudásszintjéhez, értelmi képességéhez mérten 

értelmezni szükséges, különben üresek maradnak. Tipikus példái ennek az ásványkincsnevek 

(például uránérc, platinaérc, foszfát), a népnevek (például berber, bantu), de még az iparágak 

nevei is (például alapanyagipar, feldolgozóipar, energiaipar), amelyeket általában csak 

megemlítünk, de mivel nincs mihez kötni azokat, azonnal feledésbe is merülnek. 

A fogalmi rendszerben megkülönböztetett helyük van a topográfiai fogalmaknak. Eddig 

kevés topográfiai névvel találkoztak a tanulók természetismereti és földrajzi tanulmányaik 

során, azok is többnyire az említés szintjén kerültek elő, regionális tartalom alig kapcsolódott 

hozzájuk (például Atlasz, Kongó-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Antarktika). A tanár 

többnyire megelégedett térképi felismerésükkel, megmutatásukkal. Ám ez nagyon messze 
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van a topográfiai fogalom tudásától. Mi jelent tudni a topográfiai nevet? Először is azt, hogy 

ki tudom olvasni, ejteni, le tudom írni helyesen. Fel tudom ismerni a térképen, bármilyen 

tartalmú térképen. Meg tudom mutatni a térképen. Meg tudom fogalmazni a viszonylagos 

fekvését (földrészen, országon, tájon belül, folyóhoz viszonyítva, ismerem a téri 

hierarchiaviszonyait stb.) és a tényleges földrajzi fekvését (a földrajzi fokhálózat alapján) is. 

Továbbá tudok hozzá tartalmat kötni. Esetleg felmerülhet még, hogy be tudom rajzolni 

kontúrtérképbe, térképvázlatba, de általános iskolában – bár gyakoroltatjuk – ez még nem 

követelmény. Ebben a fejezetben egy tankönyvi leckében átlagosan 6-7 (van olyan is, 

amelyikben egy sincs!) olyan topográfiai név van sok más tudáselem mellett, amit tudni is kell. 

A topográfiai nevekkel kapcsolatos imént megfogalmazott tudás csak rendszeres gyakorlással 

érhető el! Meggyőződésünk, hogy ehhez a földrajzórák adta időkeret kevés, rendszeres 

otthoni munkára is szükség van. 

Afrika földjével, azaz fejlődésével, szerkezetével és domborzatával az 1. lecke ismertet 

meg. Amolyan modell ez, pontosabban megerősítése a földrészek általános fejlődési és 

szerkezeti modelljének. Itt elsősorban azt kell látniuk a tanulóknak, hogy Afrika alapvetően 

ősföld-kontinens. Ám az ősföld is igen változatos lehet (fedett és fedetlen, rögösödött, 

magasra emelt vagy süllyedék), mert az ősidő óta eltelt évmilliárdok alatt többféle fejlődési 

folyamaton ment keresztül (tengerelöntés és szárazulattá válás, hozzágyűrődés, vetődés, no 

és a hőingadozás és a szél felszínformáló hatása stb.). Itt érdemes gazdagítani az ősföld 

fogalmát azzal, hogy nemcsak az ősi kéregdarab, hanem az ős- és előidőben hozzágyűrődött 

hegységek gyökerükig lepusztult maradványai is hozzátartoznak, mélységi magmás és 

átalakult kőzetek alkotják. A gránitos kőzetek megnevezés helyes, mert bizony az ősföldekben 

a magmás és a metamorf gránit is jelen van. Afrikához kapcsolódóan a lemeztektonikai 

mozgások is felelevenednek, hiszen alábukás (Atlasz) és távolodás (Afrikai-árokrendszer, 

Vörös-tenger – két különböző fázis!) is lejátszódik. (Megjegyzés: nincs Kelet-afrikai-

árokrendszer – mint ahogyan a földrajztanítás gyakran helytelenül használja –, az Afrikai-

árokrendszernek van két ága: a Kelet-afrikai-árok és a Közép-afrikai-árok.)  

Az afrikai, felszínen kívüli természetföldrajzi adottságokat feldolgozó 2. lecke a 

földrajzi övezetességi rendszer megerősítő modellje, persze csak a forró övezetre 

vonatkozóan. A tananyag fő tartalma a szárazodás problémájának megértetése a Száhel-öv és 

a Csád-tó példáján. A természet- és társadalom-földrajzi okrendszer elemeinek egymáshoz 

kapcsolása két leckével később (lásd Afrika mezőgazdasága) történik, a teljes feldolgozása 

pedig gimnáziumi tananyag. Itt elsősorban annak megláttatása fontos, hogy a szárazodás 

lényegében eredetileg természetes folyamatok következménye. Ugyanakkor a társadalom is 

hozzájárul az éhségöv kiszélesedéséhez – azonban ezt a gondolatot ekkor még ne bontsuk ki! 

Megemlítjük, hogy a Száhel-övet sokszor helytelenül és következetlenül Száhel-övezetnek 

szokták nevezni. Nem övezet, mert nem futja körül a Földet, csak afrikai vonatkozású. Továbbá 

a Száhel-öv nem azonos az éhségövezettel, igaz, a Száhel is része annak, de az éhségövezet 

más kontinensre (például Ázsia, Dél-Amerika) is kiterjed. Még egy fogalomhasználati kérdés: 

a korábban tárgyalt „lefolyástalan terület” fogalma helyett a „belső lefolyású területet” 

használjuk, azért, mert helyesebben fejezi ki a lényeget, és általa valósághűbb képzet alakulhat 
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ki. Ugyanis e területeknek van lefolyásuk, csak folyóvizeik nem jutnak el a világtengerbe, 

valahol a szárazföld belsejében elapad a vizük, a sivatagba vesznek.  

A 3. lecke Afrika népességföldrajzi jellemzőit dolgozza fel. Tulajdonképpen 

helyzetképet nyújt a kontinens népesedési helyzetéről és az abból adódó földrajzi 

problémákról, úgy, hogy a történelmi okokat is felvázolja. A történelmi események és 

fogalmak egy része azonban még nem ismert (például gyarmatosítás, polgárháború, belső 

megosztottság), ezért ezekre mindenképpen ki kell térni rövid tanári magyarázat formájában. 

A földrajzi fogalmak egy része is újdonság (például népsűrűség, átlagéletkor, 

gyermekhalandóság, munkanélküliség), még ha esetleg hallották is már a tanulók az adott 

fogalmak valamelyikét, pontos jelentésével és jelentőségével valószínűleg nincsenek 

tisztában. A földrajzi összefüggések sem egyszerűek. Felfedezésükben segít a tankönyv 

ismerettérképe (3.6. ábra), de a hozzájuk kapcsolódó képzetet a tanárnak kell kialakítania. 

Leginkább azt, hogy milyen lehet ott élni, a túlnépesedés, a zsúfoltság, a szegénység, a 

szegényes élelmezési lehetőségek mit jelentenek a mindennapokban. Ehhez példák kellenek, 

főleg olyanok, amelyek a gyerekek szemszögéből mutatják az életmódot. Szintúgy példák 

kellenek azoknak az általánosító megállapításoknak a megértéséhez, mint például „fejletlen a 

gazdaság”, „elmaradott az infrastruktúra”, „nincs egység a társadalomban”.  

Az afrikai mezőgazdasággal ismertet meg a 4. lecke. Alapvetően három téma köré 

összpontosul a tananyag: a földrajzi övezetességből adódó különbségek a termelésben, a 

mezőgazdasági termelés fejlettségkülönbsége és a Száhel-öv problémái. A termelés 

övezetességhez kapcsolása erős belső koncentráció, hiszen a rendszer egésze (a forró övezet 

övekre tagolódása és azok jellemzői) és több fogalom (például ültetvény, oázis, nomád 

pásztorkodás) már ismert. Sok hét telt el azóta, mióta ezekkel korábban foglalkoztak a 

gyerekek, így megerősítésük időszerű és szükséges a továbbhaladás érdekében. Most ahhoz 

célszerű kapcsolni, hogy miért jellemzőek egy időben hagyományos önfenntartó és 

árutermelő gazdálkodási formák a földrészen, továbbá, hogy mik a természeti feltételei egyes 

típusai térbeli elrendeződésének. Érdemes arra is ráirányítani a gyerekek figyelmét, hogy mitől 

függ az egyes területeken előállított termékek köre (a termesztett növények hő- és 

csapadékigénye, tűrőképessége eltérő, más módszerekkel termeszthetők stb., koncentrációs 

lehetőség a biológiával) (4.6. ábra és táblázata). A Száhel-kérdés ebben a leckében kerül 

bemutatásra a természet- és a társadalom-földrajzi tényezők egymásra hatásának 

eredőjeként, illetve a környezeti következmények beláttatásával. Lényeges a következmények 

kezelési alternatíváinak átgondolása a tanulókkal, mert ilyen típusú problémákkal a 

korábbiakban még nem szembesültek. 

Afrika országairól egy tanórán kell képet kapniuk a tanulóknak, részben erre hivatott 

az 5. lecke. Ennél azonban sokkal nagyobb jelentősége van a leckének, mert olyan általános 

gazdaságföldrajzi fogalmakat is ismertetnie kell, amelyek később, a többi kontinens 

feldolgozásához is nélkülözhetetlenek (például gazdasági ágazat, gazdasági szektor, GDP, 

gazdasági szerkezet, foglalkozási szerkezet). Itt kell először tisztázni azt, hogy hogyan 

értelmezzük a fejlettséget, és ez alapesetben hogyan mérhető. Ezért (is) itt nem országleírások 

olvashatók, hanem a lecke azt akarja megmutatni a tanulóknak, hogy a gazdaság és a fejlettség 
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mutatói különböző feldolgozási formákban (számadatokként, tematikus térképeken, 

diagramokon stb.) hogyan használhatók földrajzi ismeretszerzésre. Továbbá a lecke azt 

szeretné elérni, hogy a gyerekek egy országról kapott bármilyen információt (legyen az például 

utazási prospektus szövege, kép vagy újságcikk) mindig hozzanak kapcsolatba a földrajzi 

ismereteikkel. Mindezek értelmében javasoljuk, hogy a pedagógus ne kérje számon a 

fogalmakat definíciószerűen, hanem gyakoroltassa a hozzájuk kapcsolódó műveleteket 

(rendszerezés, halmazbesorolás, sorbarendezés, arány megállapítása stb.). 

Afrika után Ausztrália földrajzának megismerése a 6. leckében újfent a koncentrációs 

elvre épül, hiszen a legkisebb kontinens legtöbb tanult jellemzőjében afrikai hasonlóságok 

vannak. Ez abból a szempontból is értékes, hogy az érdekes földrész feldolgozására összesen 

egy óra jut. Így az a lecke alaplogikája, hogy a hasonlóságokon túl a különbségeket és az egyedi 

vonásokat emeli ki. A földrészt felépítő szerkezeti elemek ismertek, csak az új tájakat kell 

hozzájuk kapcsolni. Csak a Nagy-korallzátony ismeretlen még. Ki kell térni arra, hogy Ausztrália 

– hasonlóan Afrikához – egy földrész (mitől kontinens a kontinens?), de területén egy ország 

van, így a gazdasági jellemzők megítélése itt egységesen vonatkozik a földrészre és az országra. 

A földrajzi övezetességi rendszer és kiemelten a forró övezeti övek Afrikából ismertek. 

Afrikával kapcsolatban nem foglalkoztunk – de még az övezetességi fejezetben sem – azzal, 

hogy a déli félgömbön az évszakok fordítva vannak az északi félgömbhöz képest, így itt ezt 

értelmezni kell. A lecke utolsó oldala pedig a földrajzi nevezetességeket villantja fel az 

Ausztráliáról való képzet kialakításához. 

A tizenévesek által különösen kedvelt téma a sarkvidékek földrajza, ami a 7. leckében 

kapott helyet. Elhelyezését indokolja, hogy már megerősítettük a forró övezetről szerzett 

tudást, így most a hideg övezettel is hasonlóképpen tehetünk (mielőtt a bonyolult és 

számunkra a legfontosabb mérsékelt övezeti kontinensekkel foglalkoznánk), továbbá ez a 

téma átvezet a világtengerhez. A különleges tartalom kis oldást is jelent a feszített haladási 

ütem, a kemény terhelés során. Tartalmi szempontból a lecke fő üzenete a sarkkörökön belüli 

területek földrajzi fekvésből következő hasonlóságának (ti. hideg területek) és a 

lemeztektonikai helyzetből fakadó lényegi különbségnek (ti. szárazföld vagy óceán) a 

bemutatása. A tanulók újabb példát láthatnak arra, hogy miként korlátozza a földrajzi fekvés, 

a kedvezőtlen természeti feltételek a társadalom életét és gazdálkodását. Egy nevezéktani 

problémával is találkozunk: javasolt az Antarktisz (Déli-sarkvidék) és az Antarktika (a 

legdélebbi fekvésű földrész) nevek megkülönböztetése. Az azonos elnevezés a kontinensre és 

a sarkvidékre egyes földrajztudományi és ismeretterjesztő forrásokban megszokott, sokszor 

következetlenül használt, így fogalmi zavart okoz a tanulókban. 

A korábbi tantervek szerint az általános iskola nem foglalkozott a világtengerrel, noha 

az a Föld felszínének kétharmad részét teszi ki. A 8. leckében kapott most helyet, együtt az 

óceániai szigetvilággal. A szűk időkeret ellenére a lecke alkalmas arra, hogy tisztázzon néhány 

alapfogalmat (például tengeráramlás, beltenger, atoll) és jelenséget (például árapály jelenség, 

környezetterhelés), amik a későbbi regionális földrajzi témák során újra előkerülnek majd, 

továbbá a médiahírekben való szakszerű eligazodás szempontjából is fontosak. Példaként 

említhetjük a cunami fogalmát. A média és az emberek jelentős része rendszeresen nem tesz 
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különbséget a Hold vonzásával kapcsolatos szökőár és a földrengéshez, vulkáni működéshez 

kötődő óriáshullámzás között. Lényeges tartalmi elem a leckében a tenger mint erőforrás 

értelmezése. Egységében csak itt beszélünk róla az általános iskolában, ezért (is) nagy a 

szemléletformáló jelentősége.  

Problémát jelenthet, hogy az óceánok nevét korábban nem feltétlenül így tanulták a 

tanulók, ahogyan a tankönyv szerepelteti, mert a természetismeretben (sőt a kerettantervben 

is) esetleg még egy korábbi nevezéktant használtak. Ez azonban nemcsak elnevezés kérdése, 

hanem a vele kapcsolatos tudás fejlődését is tükrözi. A „Jeges-tenger” nem tenger, mert saját 

medencéje és önálló áramlásrendszere van, ez pedig az óceán fogalmával esik egybe. 

Ugyanezen az alapon különül el az Antarktika körül a Déli-óceán, hiszen a déli szélesség 600 

szélességi körön belül az Antarktiszi-áramlás körbefolyja a Földet. (A tudomány a 2000. év óta 

tekinti önálló óceánnak.) Tudomásul kell venni, hogy a tudomány változik, tehát ne 

ragaszkodjunk a meghaladott földrajzi ismeretekhez! A túlhalászás fogalma is ebben a 

leckében bukkan fel először a földrajzi tanulmányok során – kissé leegyszerűsítetten, hiszen 

csak a halállomány csökkenésével azonosítjuk, hiányzik belőle az az elem, hogy az állomány 

olyan küszöbérték alá csökken, hogy nem tudja magát regenerálni. Ehhez ökológiai ismeretek 

lennének szükségesek, amelyek ekkor még hiányoznak. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Összes időigény: 10 óra. 

Ebből 8 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A természetismeret és a földrajz tantárgy korábbi tanulása alapján elvárt tudás: 

 a földrészek és az óceánok felismerése, megnevezése; 

 a földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete; 

 alapvető eligazodás a földtörténeti időben; 

 a vízszintes földrajzi övezetesség rendszerének értelmezése; 

 a forró övezet öveinek főbb földrajzi adottságai, valamint környezeti problémái 

összefüggéseinek felismerése példákban;  

 jártasság a földrajzi övek jellemzési algoritmusának használatában;  

 a gazdasági élet ágazatainak és azok ágainak ismerete; 

 szemléleti térképolvasási készség (fekvés leolvasása, információszerzés 

domborzati térképről). 
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Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezet feldolgozási célja alapvetően az, hogy a tanulók elsajátítsák a kontinensek mint 

regionális egységek földrajzi jellemzésének módszerét, és megismerjék annak 

eszközrendszerét: tények kiolvasását különféle információhordozókból, a tények 

feldolgozását (oksági összefüggésekbe, térbeli és időbeli kapcsolatokba, sorokba rendezését 

stb.), valamint az azokból való következtetéseket. Ehhez a leckék változatos munkaformákat 

és módszereket javasolnak. 

Az 1. lecke feldolgozásához összességében a frontális munkaforma javasolt azért, 

hogy a szaktanár megmutathassa tanítványainak, hogyan lehet használni a tankönyvet a 

regionális földrajzi tanulmányokra. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnek egyéni vagy 

pármunkára épülő didaktikai mozzanatok a tanórán. A leckének három nagyobb, kötelezően 

feldolgozandó tartalmi egysége van: Afrika fekvése, szerkezetfejlődése és domborzata. Az óra 

első harmadában a fekvés meghatározását célszerű többféleképpen kérni a tanulóktól annak 

érdekében, hogy ezek a módszerek alternatívaként álljanak majd előttük a későbbiekben. 

Először mindenképpen a földgömbről olvassák le; érdemes kontúrtérképes földgömbben 

(„vakföldgömbben”) körülrajzolni vagy feketére festett földgömbre is rárajzoltatni. Azután 

jöhet a síkbeli ábrázolás. Segíthet benne kivetített térképen a körvonalak körülrajzolása, majd 

annak egyenes vonalú leegyszerűsítése is. E feladatokkal nemcsak a fekvés megfogalmazását 

gyakoroltathatjuk, hanem egyben a kontinensalak vizuális rögzítését is. Ez után javasolt, hogy 

a tanulók böngésszék egy kicsit Afrika domborzati térképét az atlaszban. Mondjanak róla igaz 

állításokat! Kérdésekkel, szempontokkal szűkíthető az állítások tartalma a tanár által. A 

második harmadban kerülhet sorra a földtörténeti fejlődés és eredménye, ami a tankönyvi 

szöveg alapján könnyen feldolgozható. Olvassák el a tanulók egyénileg a 88. oldali jobb felső 

hasáb szövegét! Majd tanulmányozzák az 1.4. ábrán a mozaikos szerkezetet, és válaszolják 

meg a 4. feladatot! Izgalmas része lehet az órának a térképes 89. oldal tanulmányozása. 

Eredményes lehet, ha a diákok tanulópárokban dolgoznak, és egymásnak teszik fel, 

válaszolják meg a kérdéseket. Vessék össze a térképen lévő tájképeket a felszínfejlődést 

mutató 1.3. ábrával! Az óra utolsó harmadában a tanultak térképhez kötése történik. A 

tanulópárok gyűjtsék ki a szövegekből, ábrákból a topográfiai fogalmakat, keressék, mutassák 

meg a térképen, és jelöljék a kontúrtérképen (például a munkafüzet 1. feladatában)! 

Mindenképpen időt kell szakítani arra, hogy kapjanak tanácsokat a topográfiai nevek 

tanulásához, hiszen innentől kezdve ezt rendszeresen kell végezniük. Ebben segít a 91. oldali 

tanulási praktika is. Valószínűleg nem fér bele a tanórába a tájak jellemzése. Ezt célszerű 

kiadni házi feladatként; a munkafüzet 38. oldali 5. feladata alapján önállóan is elsajátítható az 

algoritmus, és megoldható a feladat.  

Annak ellenére, hogy a 2. lecke egy része már ismert tartalmakat erősít meg, alapjában 

közös feldolgozása javasolt ugyancsak azért, hogy tanítsa a tudásalkalmazást. Éppen ezért 

lapozzanak vissza a tanulók az övezetességi fejezetben a forró övezethez (32–35. oldal), és 

tekintsék át a már tanultakat! Nem kell újra elolvasni, csak kicsit belelapozni, hogy 

felelevenedjen a tartalom. Alternatív megoldás lehet a lecke 1. feladata alapján ismerettérkép 
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készítése Afrika éghajlatáról, közösen a táblán, amihez a tanulók felhasználhatják a tankönyv 

földrajzi övezetességről szóló fejezetét. Az elsivatagosodás lényegének megértéséhez 

szükséges a földrész csapadékviszonyainak megértése, amit a 2.1. ábra és a hozzá kapcsolódó 

2. feladat segít. Ezt követően már felvethető a probléma: Miért terjeszkedik a sivatag a 

szavannák rovására? Próbálják a tanulók megfogalmazni a választ (természetes ok: általános 

felmelegedés; társadalmi ok: növényzet kiirtása, legeltetés). A Hogyan védekeznek ellene? 

kérdésre a tanulók keressék ki a választ a tankönyv szövegéből (93. oldal első hasáb)! A belső 

lefolyású területek fogalmának kialakításához a domborzati térképet (atlasz) használjuk úgy, 

hogy olvassák le róla a tanulók, hol vannak és hová ömlenek Afrika folyói! Eközben 

felfedezhetik, hogy hatalmas területeken vannak időszakos vízfolyások (új térképjel!), és vizük 

nem jut el a világtengerbe. A nagy folyamok jellemzőit olvassák el a 94. oldali szemelvényben 

(lehet megosztva is), és mondják el röviden a tartalmukat úgy, mintha a folyók mutatkoznának 

be egymásnak! Az osztály kérdezhet is tőlük (például Honnan jössz? Hol kapsz vízutánpótlást? 

Mikor van sok vized?). A földrajzi kapcsolatokat már jobban átlátó tanulók számára 

differenciált feladat lehet a vízjárások bemutatása (7. c) feladat. Ők készítsék el a folyómedrek 

keresztmetszetét a megfelelő vízszinttel az egyes évszakokban az éghajlati térkép alapján!  

A tavakkal kapcsolatban – hogy vizuálisan rögzüljenek – érdemes kivetíteni a 

műholdképüket (kivágva a környezetükből, egymástól különböző méretarányban), és 

felismertetni azokat az atlasz segítségével. A Csád-tó területcsökkenésének ábrájára (2.5. 

ábra) feltétlenül szánjunk időt! Az óra utolsó harmadát fordítsuk az éghajlati diagram 

készítésére! A 95. oldali tanulási praktika és a hozzá tartozó 10. feladat alapján egyéni 

munkával feldolgozható. A tanár szerepe ekkor az arra rászoruló tanulók segítése. Semmiképp 

ne házi feladatként adjuk ki! Nem gondoljuk, hogy a diagramrajzolásban kell kicsúcsosodnia a 

földrajztanulásnak, de néhány diagramot minden tanulónak el kell készítenie ahhoz, hogy 

megértse az ábrázolás lényegét. Ez az első (második?) alkalom erre. 

A 3. lecke fejlesztési szempontból az elemzésekről szól, elsősorban tematikus 

térképekből való információk kikeresése és azok feldolgozása a feladat. Ebből következik, hogy 

alapvetően tanulói munkára kell épülnie a tanórának. Hogy ezt egyéni vagy csoportos 

munkaformához kötjük, mérlegelés kérdése, attól függ, hogy a diákok szereztek-e már 

elegendő jártasságot ehhez az előző témakörökben. Szép logikai egység lehet az Afrika 

országtérképének, a volt gyarmatok térképének (3.1. ábra) és a konfliktusok térképének (3.2. 

ábra) összekapcsolása (6-7 perc). Keressenek közöttük kapcsolatot a tanulók! Tartalmuk 

összekapcsolásának szemléleti, nevelési üzenete van: a kulturális különbségeket figyelmen 

kívül hagyó beavatkozás előbb vagy utóbb konfliktusokat okoz. (Mindezt itt még nem kell 

kapcsolatba hozni napjaink migrációs folyamataival.) Kívánatos, hogy a népesség területi 

elrendeződését a tematikus térkép (3.3. ábra) és a hozzá kapcsolódó tanulási praktika 

segítségével egyénileg dolgozzák fel a tanulók, a levont következtetéseket pedig frontálisan 

beszéljék meg. A népesség városokba áramlásának ellentmondásai a 3.4. ábra képpárja 

segítségével dolgozhatók fel (10 perc). Javasoljuk, hogy a tanulók a kétféle városrészről való 

benyomásaikat a padtársukkal vitassák meg. Azonban az üzleti negyedhez és a 

nyomornegyedhez kapcsolódó életkörülményeket frontálisan beszéljék meg tanári 
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irányítással, hiszen itt azonnal helyre kell tenni a nagy valószínűséggel felbukkanó téves 

képzeteket.  

Az afrikai fiatal népesség jellemzőinek és problémáinak közös feldolgozása lényeges 

része az órának (12 perc). Kiindulásként nézzük csak meg Afrika népességszámát! 1,2 milliárd 

főt ad meg a tankönyv, de ez az adat óráról órára változik. Hogy erre rádöbbenjenek a 

gyerekek, használjuk a http://nepesseg.population.city/world/af honlap 

népességszámlálóját! Érdekes lehet ezt összevetni a http://population.io honlapnak a Föld 

aktuális népességszámát mutató részével, ahol országokhoz kapcsolják a születéseket. A 

tanulók akár mérhetik is, hogy hány másodpercenként születik Afrikában egy gyermek. 

Szükséges értelmezni azt az adatot, hogy Afrikában az átlagéletkor 20 év alatt van. 

Értelmezzük a gyerekek számára érthető példákkal, hogy mit is jelent ez (például az érettségi 

után csak két évet dolgozhat; szülhet egy-két gyereket, de felnevelni már nem tudja; unokáját 

sosem láthatja, de lehet, hogy húgát, öccsét sem)! Vessük össze az afrikai átlagéletkor adatát 

a hazai értékkel (76 év)! Érzékelniük kell a gyerekeknek, hogy minden adat csak akkor 

értelmes, ha viszonyítják valami ismerthez, ha megpróbálják lefordítani a mindennapi élet 

tapasztalataira.  

Az igen alacsony átlagéletkorból, a fiatal korszerkezetből adódó problémákat javasolt 

az ismerettérkép (3.6. ábra) segítségével végiggondolni. Lehetőleg közösen, hogy a tanár 

megmutathassa, hogyan kell egy ilyen térképet olvasni. Több olyan fogalmat (például 

analfabéta, ebola, piramis alakú korfa) olvashatnak itt a tanulók, amelyekről még nem 

tanultak, és nem is fognak feltétlenül az általános iskolai évek alatt. Azonban ahhoz, hogy 

értsék a gondolatmenetet, ki kell térni a jelentésükre. Lehet egy-egy tanuló előzetes vagy 

szinkron feladata is, hogy kikeresse (például internetes forrásból vagy a gimnáziumi 10. 

osztályos tankönyvből) a jelentésüket. A szegény és élelmezési problémákkal küzdő népesség 

problémáját segíthet átérezni a 8. feladat megbeszélése. Kérje a tanár minden tanulótól, hogy 

fogalmazzon meg egy ötletet, lehetőséget a problémából kivezető úttal kapcsolatban! Bevált 

módszer, hogy mindenki leírja egy cédulára az ötletét, és a tanár a következő órára összesíti 

az elképzeléseket, hogy azok mentén beszéljék meg később (például a Száhel-övvel foglalkozó 

következő órán). Az összefoglaló kérdések, feladatok remek differenciált házi feladatok 

lehetnek. 

A 4. lecke feldolgozását javasolt az 1. tankönyvi feladattal kezdeni, azaz gyűjtsék össze 

a tanulók az atlasz térképeinek segítségével az afrikai mezőgazdaságot segítő és akadályozó 

tényezőket! Ezt négyfős csoportokban érdemes megoldani, de utána a tapasztalatokat 

közösen kell megbeszélni. A diákok továbbra is dolgozzanak csoportokban! Gondolják végig a 

4.1. táblázat tartalmát, és a szövegből gyűjtsék ki, hogy mely mezőgazdasági módok tartoznak 

az önellátó és az árutermelő gazdálkodáshoz! Ezután kerülhet sor az eltérő feladatú 

csoportmunkára (6-8 perc). Hatféle tartalmú csoportot kell kialakítani: 1. égető-talajváltó 

gazdálkodás, 2. talajváltó-ugaroltató gazdálkodás, 3. hagyományos oázisgazdálkodás, 4. 

árutermelő oázisgazdálkodás, 5. egyenlítői övi ültetvényes gazdálkodás, 6. átmeneti övi 

ültetvényes gazdálkodás. A csoportoknak az a feladatuk, hogy a tankönyvi szöveg, táblázatok 

és ábrák segítségével megismerjék az adott gazdálkodási módot, és jellemzőit mutassák be 

http://nepesseg.population.city/world/af
http://population.io/
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például a szavannai kecskepásztor, a vándorló földműves, az ültetvényen dolgozó munkás 

szemével, elbeszélésében (empátiagyakorlat). Hogy az egyes termelési módok 

összehasonlíthatók legyenek egymással, célszerű szempontokat is adni, amihez használhatjuk 

a 4.1. és 4.6. táblázatok szempontjait. Az óra utolsó harmadát a Száhel-öv problémáinak 

feldolgozására javasolt fordítani. Módszere – mint ahogyan már utaltunk rá – függ az 

előzményektől, de a tartalmi rögzítésre használjunk ismerettérképet! Ha a múlt órán 

elemeztünk egyet, akkor most készítsünk is, hogy ennek jártassága is megalapozódjon! Az 

ismerettérkép készülhet a füzetben, de digitális módon is (például a https://imindmap.com 

alkalmazás segítségével). Mindez az informatikaórának is lehet a feladata. 

Az 5. lecke az új minősítő fogalmak áttekintése után (10 perc) ismét kifejezetten 

tanulói munkáltatásra épül. 4 fős csoportokat érdemes szervezni, amelyekben részben 

munkamegosztással, részben közösen dolgoznak a tanulók. Lehetőség szerint heterogén 

összetételűek legyenek a csoportok! A cél három ország földrajzi jellemzőinek 

összehasonlítása, amihez különböző típusú feladatok elvégzésén keresztül jutnak el a 

gyerekek. Először hasonlítsák össze Egyiptomot, Nigériát és a Dél-afrikai Köztársaságot az 1. 

feladat útmutatásai alapján (10 perc)! A kérdések és a feladatok szoros irányítást adnak, de az 

eredményes feldolgozáshoz jól működő csoportok kellenek. Ezért célszerű a tanárnak kijelölni, 

hogy melyik csoportban kinek mi a feladata és a csoportok hogyan rakják össze a külön-külön 

szerzett információkat. A megbeszélés során mindenképp vetítsük ki a tankönyv 105. oldalát, 

hogy minden tényt mindig alá tudjunk támasztani a diagramról vagy a térképről leolvasott 

információval! A következő csoportfeladat már lehet differenciált, azaz osszuk meg a 

csoportok között a három országot, és a tankönyv alapján ismerkedjenek velük a gyerekek! 

Egyiptommal kapcsolatban több információ van, mint a másik kettőről, így nem azonos idő 

alatt dolgozhatók fel az országok.  

Próbálkozzunk meg most azzal, hogy a gyerekek nem egyéni házi feladatot kapnak, 

hanem csoportban megoldandót: mutassák be az országukat! A munkafüzet 51. o. 7. 

feladatában találják meg az országjellemzés szempontjait! Az Egyiptommal foglalkozó 

csoportnak nincs külön hely a munkafüzetben, de a tanulók a füzetükben is elvégezhetik a 

feladatot. Adjunk tanácsot ahhoz, hogyan lehet közösen megoldani a házi feladatot! 

Próbálkozhatunk – ha erre van reális lehetőség – digitális kommunikációs formákkal is (például 

Skype, Twitter, iChat, vagy amelyiket éppen elterjedten használják a tanítványok). Ebben az 

esetben az lenne ideális, ha a tanulócsoportok még a következő óra előtti napon elküldenék a 

feladatmegoldást a tanárnak, s akkor ő már érdemben tudna reagálni azokra. Fontos, hogy a 

házi feladatot ne csak a tanár értékelje, hanem a tanulók számoljanak be arról, hogyan 

kommunikáltak a közös eredmény elérése érdekében. Kérhetjük, hogy például szelfin vagy 

képernyőfotón örökítsék meg és mutassák be az eredményeiket. Ennek a megoldásnak az az 

üzenete a tanulók felé, hogy a tanulásnak és a mindennapi kommunikációs formáknak nem 

kell különbözniük. 

A 6. leckében Ausztrália Afrikával való összevetése a cél. Ennek érdekében az óra első 

felében a pármunkát (esetleg 4 fős csoportos munkaformát) javasoljuk (25 perc). A 

tanulópárok használják a tankönyv 108–110. oldalának információit és az atlasz Ausztrália 

https://imindmap.com/
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térképét, segítségükkel egészítsék ki a két földrészt összehasonlító táblázatot! Itt nem azt 

várjuk el, hogy a diákok szóról szóra olvassák el a leckét, hanem azt, hogy tájékozódjanak a 

tartalomban, célszerűen keressenek információkat. A táblázat lehet csupán a szempontokat 

tartalmazó váz, de az idővel való hatékonyabb gazdálkodás miatt tartalmazza az Afrikára 

vonatkozó, már ismert dolgokat. Lehet csak egyszerű fogalomtáblázat (három oszlop: 

szempontok, Afrika, Ausztrália), de célszerűbb a hasonlóságokat kiemelő táblázat szerkesztése 

(3. táblázat). Ebben az esetben a megbeszélés során a hasonlóságok és a különbségek 

magyarázatára helyezzük a hangsúlyt! A 111. oldali bakancslista motivációs szerepet tölt be, 

érdekes kiegészítéseket tartalmaz, nem része a törzsanyagnak. 

 

Szempont Afrika Közös Ausztrália 

Félgömbök    

Földrajzi övezet    

Földrajzi övek    

Fő szerkezet    

Domborzat jellege    

Népességszám    

Népsűrűség    

Gazdasági élet    

Gazdasági fejlettség    
 

3. táblázat. Afrika és Ausztrália földrajzi jellemzőit összehasonlító táblázat 
 

A sarkvidékekkel foglalkozó 7. leckét építsük részben földgömbi feladatokra! 

Kiindulhatunk egy problémafelvetésből: Igaz-e, hogy a két sarkvidék ellentéte egymásnak? A 

kérdés megválaszolásához földgömbön tanulmányozzák a gyerekek a két sarkkörön belüli 

területet! Érdemes a domborzati földgömbön kívül szerkezeti és politikai földgömböt is 

használni. Így rá fognak jönni a tanulók, hogy az állítás részben igaz, hiszen a Föld ellentétes 

felén ugyanott, a sarkkörökön belül fekszenek; az egyiken kontinens van, amit óceán vesz 

körül, a másikon óceán, amit szárazföld határol; az egyiken belföldi, a másikon tengeri jég van; 

de a tanulók még azt is mondhatják előzetes tanulmányaik alapján, hogy ellentétesek az 

évszakok. Ugyanakkor például ugyanolyan az éghajlat a két sarkvidéken, a jég uralja, alig lakott 

terület. Mindenképpen szánjunk időt a 114. oldali infografika értelmezésére! Az infografika a 

tankönyvekben újszerű információközlési mód. Gyors információszerzést tesz lehetővé, mert 

kiemeli a lényeges tartalmakat, főként szöveggel, de rajzos elemeket is használ. Alkalmazzuk 

most azt a módszert, hogy az innen leolvasott tartalmi lényeget a tanulók fogalmazzák meg! 

Alapesetben alkossanak mondatokat azokból, vagy állítsanak fel belőlük logikai láncot (esetleg 

logikai hálózatot)! Ha ebben már gyakorlottak, akkor összefüggő bemutatást is kérhetünk 

(például a következő leckében a világtengerről). A sarkvidéki felfedezésekről, az antarktiszi 

kutatóbázisokon való életről és az ózonritkulásról tarthatnak a tanulók néhány perces 

kiselőadásokat a tankönyvi információkra építve. A kiselőadásoknak itt az lenne a szerepük, 

hogy a tankönyvből megismert érdekes dolgokat gyereknyelven, élményszerűen osszák meg 

a társaikkal. 
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A 8. lecke feldolgozásának nincs kötött módszere, bármely munkaformában 

eredményesen megoldható. Érdemes azonban az atlaszhasználatot előtérbe helyezni. A 

világtenger felosztása, a tagolt és tagolatlan part, a tengeráramlások, a tengeri közlekedés, az 

óceániai szigetvilág mind igényli a térképi tájékozódást és a térképi megfigyeléseket. Az 

óceániai szigetvilág különböző szigettípusait feltétlenül a szerkezeti térképpel együtt 

értelmezzék a tanulók, hogy egyértelművé váljon, mely szigetek vannak lemezperemen, 

melyek lemezbelsőben, illetve a sekélytengerrel és a mélytengerrel való kapcsolatokat a 

domborzati térkép tengeri színkulcsa alapján állapítsák meg! 

Az összefoglalás – 9. lecke – lényege az ismerettérképbe foglaltak rendszerszerű 

megerősítése, a két földrész hasonlóságainak és különbözőségeinek magyarázó áttekintése. 

Frontális munkaformában javasoljuk feldolgozni azon tapasztalatok alapján, melyeket a 

szaktanár szerzett a témakör egészében. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 7. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 7. osztályos ellenőrző feladatlapok; 

 Afrika, Ausztrália összehasonlító táblázat (fénymásolat). 

Egyéb eszközök: 

 tanári domborzati és politikai földgömb, tanulói földgömbök; szerkezeti földgömb; 

 kontúrtérképes földgömb, fekete földgömb; 

 Afrika domborzata és Afrika országai falitérkép, Ausztrália falitérkép, Sarkvidékek 

falitérkép, A Föld domborzata falitérkép; 

 Afrika vízrajzi és politikai kontúrtérképe. 

Digitális eszközök: 

 projektor, PC/laptop internetkapcsolattal. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: a regionális földrajz tanulásának alapvető készségei: földgömbi 

és térképi tájékozódás, topográfiai fogalmak tanulása, kontinens-, táj- és 

országjellemzés; közös ismeretszerzés; a forró övezet földrajzi-környezeti 

jellemzői.  

 Biológia-egészségtan: életfeltételek a forró és a hideg övezetben, a tengerekben, 

életközösségek, ökológiai kapcsolatrendszerek; az élőhelyek pusztulásának okai: a 

prémes állatok vadászata, a túlzott halászat, a bálnavadászat, a szennyvíz, a kőolaj, 

a radioaktív hulladék, a turizmus következményei; túlnépesedés – világélelmezés – 

7–8. évfolyam. 

 Informatika: táblázatértelmezés, táblázatkezelés – 5–6. évfolyam; egyszerű 

digitális alkalmazások használata (ismerettérkép készítése) – 7–8. évfolyam. 
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A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a fejezetben a folyamatos ellenőrzésre és értékelésre kerüljön a hangsúly! Szemben 

az előző fejezettel, itt az ismeretelemek kerüljenek a fókuszba, hiszen az első három 

fejezetben elsajátított tudásnak már be kellett érnie! Fontos, hogy az ismereteket mindig 

összefüggéseikben kérjük számon, mindig mindent helyezzünk be a rendszerébe, és minden 

állítást magyarázzanak, indokoljanak a tanulók. Fordítsunk külön figyelmet a térképi 

tájékozódásra, a topográfiai tudásra is! A tanár az értékelés során felétlenül térjen ki arra, 

hogy a tanulók személy szerint hogyan teljesítenek, nyilvánulnak meg a korábbi 

teljesítményeikhez viszonyítva! 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is jól mérhető az 

ellenőrző feladatlapok segítségével. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanóra szükséges. 

5. fejezet. Amerika földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

Egyszerű, de átfogó kép kialakulása Amerika földrajzi jellemzőiről, továbbá a világgazdasági 

nagyhatalmi szerepkör helyes értelmezése. 

 

A fejezet további céljai: 

 a Föld fejlődéséről, a vízszintes és a függőleges övezetességi rendszerről, illetve a 

gazdaságról szerzett tudás alkalmazása; 

 a társadalmi-gazdasági jellemzők és a természeti adottságok, a történelmi 

események, a világban zajló gazdasági folyamatok kapcsolatainak tudatosulása; 

 a gazdasági profilok területi különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti 

következményeinek meglátása; 

 az ábrázolt térben való eligazodás, a valós térbeli viszonyok megismerése térkép 

alapján, a szemléleti térképolvasás készségének továbbfejlődése; 

 az országjellemzés algoritmusának gyakorlása. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

Afrika, Ausztrália és az Antarktika kontinensek földrajzi adottságainak megismerése után 

következik Amerika, ahol minden sokkal bonyolultabb, többféle információforrást és 

nézőpontot igényel. Nagy részének megértéséhez még mindig nem elég érett a tanulók 

gondolkodása (lényeglátó és logikai kapcsolatteremtő képessége), történelmi ismereteik sem 

vonatkoznak még erre a korra. Ellenben ekkor már kezdik felfedezni, hogy lépésenként fejlődik 

a tudásuk, valamint – feltéve, ha ennek az előzőekben teret adott a tanár – hogy a földrajzot 

nem lehet mechanikusan tanulni, szinte minden téma, lecke más kihívást jelent, és a tartalom 

értelmezése többféle megközelítést kíván. Korántsem mondható, hogy ebben a témakörben 
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ugyanaz történik, mint az előzőekben, csak épp más földrészen nézünk körül. Egyre inkább 

építünk a tanulók természetföldrajzi tudására (erősítjük újabb példákkal, kiegészítjük új 

tartalmi elemekkel), és egyre kevésbé irányítjuk direkt módon az ismeretszerzésüket. Viszont 

egyre inkább törekszünk a társadalom-földrajzi elemek összefüggéseinek kibontására, és 

fokozatosan térünk át a kontinensléptékű helyett (valójában inkább mellett) a kisebb 

regionális terek (például Latin-Amerika, Brazília, USA gazdasági körzetei) megismerésére. 

Számos olyan fogalom kerül elő a fejezetben, amit nem definiálunk, csak használunk 

(például a gazdasági ágak: hardvergyártás, biotechnológia, atomipar, pénzügyi szolgáltatások; 

értéktőzsde). (Közbevetve megjegyezzük, hogy a hagyományos iparágak sem ismertek a 

tanulók számára, mert sajnos már kikopott a földrajztanításból az alapvető 

gyártástechnológiai folyamatok áttekintése, kémiából pedig még nem tanulták a gyerekek.) Ez 

magyarázható azzal, hogy nem törzsanyag, ezen a szinten nem kell mélységében ismerni. 

Ugyanakkor nehezíti az anyag megértését. Ha a diák nem ismeri a fogalom jelentését, hogyan 

tudná értelmezni a hozzákapcsolt jelenséget, összefüggést? Olyan fogalmakat is használunk a 

fejezetben, amelyeket ugyan már hallottak a gyerekek, de más értelemben ismerik (például a 

rezervátum számukra egy környezetvédelmi fogalom, olyan terület, amelyen az 

élőlényritkaságokat védeni szükséges). Ezek ismeretét, a képzet kialakulását feltétlenül 

szondázni kell. Törekedjünk arra, hogy a tanulók – mint ahogyan a felnőtt társadalom is 

gyakran teszi – Amerika fogalmát ne azonosítsák sem Észak-Amerikával, sem az Amerikai 

Egyesült Államokkal! Ehhez szükséges megkövetelni a precíz és következetes 

fogalomhasználatot. Valahol a témakörben időt kell fordítani a modern iparágak 

értelmezésére és rendszerbe foglalására. 

Az 1. lecke lényegileg az amerikai kontinens elhelyezkedésével és szerkezetével 

ismertet meg, ami újabb megerősítése a Föld szerkezetéről tanultaknak. A kontinens 

szerkezeti felépítését az elhelyezkedésből vezeti le, történetesen a földtörténet Amerika 

földje szempontjából jellegzetes tektonikai helyzeteihez kötve mutatja be a folyamatok 

„termékeit”. Egyik legszebb példája a tanulók számára nem túl izgalmas és egyhangúnak tűnő 

ősföldek szerkezetfejlődésének és ásványkincseinek kapcsolata (tankönyvi 1.5. ábra). A 

lemezmozgások következményeiként kell értelmezni a „látványosabb” szerkezeti elemeket, a 

hegységrendszereket. Elsődlegesen nem az a fontos, hogy hol húzódnak Amerikában például 

a Variszkuszi- vagy a Pacifikus-hegységrendszer vonulatai, hanem az, hogy miért éppen ott. 

Azaz milyen lemeztektonikai helyzet volt akkor, amikor megkezdődött a kialakulásuk az 

óidőben vagy a középidő és újidő fordulóján? Az ásványkincseket tehát kezdjük a szerkezethez 

kapcsolni (például táblás vidék vagy üledékes süllyedék – szénhidrogének, vulkáni vonulat – 

színesfémércek, ősföld – fémércek)! Itt kell megerősíteni, hogy a hegységek folyamatosan 

fejlődnek, gyűrődnek és kiemelkednek, majd az évmilliók során rögökre töredezhetnek és 

lealacsonyodhatnak (az Appalache-hegység példája), vagy újra kiemelkedhetnek, 

formakincsükben megfiatalodhatnak (a Sziklás-hegység példája). Megjegyzés: ne azonosítsuk 

a Sziklás-hegységet a Pacifikus-hegységrendszerrel! Annak tagja Észak-Amerikában a 

Kordillerák (nem tanítjuk a fogalmat, az atlaszban általában nem is szerepel a domborzati 
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térképen, csak a tagjai, például a Parti-hegység). A kapcsolatuk csak annyi, hogy az óidei 

Sziklás-hegység a Pacifikus-hegységrendszer keletkezésekor újraemelkedett.  

Ebben a leckében mutatunk példát arra is, hogy ásványkincsek minden kontinens 

fejlődése során képződtek, akárcsak az egyes szerkezeti elemek esetében. Ám hogy azok az 

emberiség számára elérhetők-e, az attól is függ, hogy gazdaságosan kitermelhetők-e jelenlegi 

helyzetükben (szerkezet, mélység, fedettség stb.) a jelenleg ismert gazdaságos 

technológiákkal. Itt említjük meg, hogy a domborzatot sem a hagyományos értelemben 

dolgozzuk fel (bár ez már Afrikánál és Ausztráliánál is hasonlóan történt). Nem megyünk végig 

a földrész minden nagyobb táján, nem mutatjuk be azokat leíró jelleggel, csak azokról esik szó, 

amelyekhez tartalmi mondanivaló is kapcsolódik. Ezt a szemléletet támasztják alá a kontinens 

domborzati térképére applikált képek és szövegek egy-egy tájjal kapcsolatban. Ebben a 

leckében fogalmi szinten csak topográfiai fogalmakkal gazdagodik a földrajzi ismeretek köre. 

A 2. lecke a földrajzi övezetességről tanultak további mélyítője, hiszen a földrész 

nemcsak végighúzódik az összes földrajzi övön, hanem magashegységei (például Andok, Észak-

amerikai-Kordillerák) a függőleges övezetesség mintapéldái. A vízszintes övezetesség elméleti 

rendszerének a domborzat miatti módosulását mutatjuk meg a tanulóknak: hogyan szólnak 

bele az észak-déli nyitottság és a partvidéket nyugaton és keleten kísérő hatalmas 

hegységfalak, valamint a part előtt haladó tengeráramlások az éghajlat és ezen keresztül a 

többi természetföldrajzi elem alakulásába. Így nyernek értelmet az időjárás szeszélyességével, 

különleges jelenségeivel (hurrikán, tornádó) kapcsolatos, rendszeresen megjelenő 

médiahírek. A tengeráramlással csak érintőlegesen foglalkoztunk korábban, itt javasolt 

konkrétan Észak-Amerika esetében megnézni, hogy mely tengeráramlások befolyásolják az 

éghajlatot és mi a jelentőségük.  

A 3. lecke Amerika vízrajzát dolgoztatja fel a tanulókkal. Fogalmi bővülés itt is alig van, 

leginkább topográfiai jellegű. A természetismeret és a földrajz tanulásából hozott 

fogalomkészlettel (például tölcsértorkolat, vízgyűjtő terület, morotvató) kell dolgozni. Viszont 

lényeges tartalmi fejlesztést jelent az aszimmetrikus vízhálózat kialakulásának és 

következményeinek végiggondolása ismerettérkép (137. o.) segítségével. 

A 4. lecke Amerika társadalomföldrajzából emel ki néhány tartalmi elemet: a 

népességkeveredés, az urbanizáció és a mezőgazdálkodási típusok köré csoportosítja a 

tananyagot. Egy leckében szerepel Észak- és Latin-Amerika. Ezekkel a témákkal kapcsolatban 

a tanulóknak vannak képzeteik, ha nem is feltétlenül reálisak (hiszen tele vannak 

sztereotípiákkal), amihez filmélményeik nagyban hozzájárulnak. Amíg Afrika kapcsán azt 

mutatta be a földrajztanítás, hogy mi történt a volt gyarmati területeken, Észak-Amerika már 

arra példa, hogy mi történt ott, ahol az őslakosság kiirtásával a munkalehetőség vonzásában 

önként vagy kényszerítés hatására különböző kultúrák telepedtek meg (Ausztráliánál erre nem 

tér ki a tankönyv). A népesség városokba áramlása és következményei Afrika kapcsán már 

előkerültek, de a városiasodás okai és következményei (például agglomerációk és 

városövezetek létrejötte, nagyvárosi életforma) csak most ismerendők meg. Az agglomerációt 

mint ember által formált tipikus tájat kell feldolgozni. Figyeljünk arra, hogy a városövezet és 

az agglomeráció nem azonos fogalmak! A vidéki területek sajátos településformájával, a 
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farmmal a hozzá kapcsolódó gazdálkodási típussal, a farmgazdálkodással is ekkor foglalkozunk 

részletesen (Ausztráliánál ez sem szerepelt). A mezőgazdaság többi típusa ekkor már ismert, 

így a jellemzőik kiválóan összevethetők egymással.  

Az Amerikai Egyesült Államok földrajzával az 5. és a 6. lecke foglalkozik. Az ország 

világgazdasági jelentősége indokolja, hogy két tanítási órát fordítsunk rá. Az első lecke részben 

megerősíti az Észak-Amerikáról általánosságban tanultakat, részben pedig specializálja az 

USA-ra. Elsősorban a népesség- és a városfejlődési folyamatot, továbbá a világgazdasági 

nagyhatalommá válás folyamatát indokolja. Ez utóbbi folyamat megértése a leglényegesebb. 

Ugyanakkor szükséges a népesség mozgékonyságát is értelmezni (különösen érdekes lehet ez 

majd a későbbiekben az európai, a magyar mozgásfolyamatok értelmezésekor). A második 

lecke sorra veszi a világ vezető gazdaságának jellemzőit, említést tesz a vezető szerep 

megingásáról, továbbá a hagyományos ipari körzetek és mezőgazdasági övek átalakulásáról. 

A gazdasági termelés itteni modelljén keresztül kapnak képet az általános iskolás tanulók a 

globális világgazdaságról, annak alapvető jellemzőiről (például szolgáltatások vezető szerepe, 

termelékenység, kutatás és fejlesztés nagy aránya, csúcstechnológia alkalmazása, technológiai 

övezet), a tudásalapú társadalomról. Ezért a középiskolában földrajzot nem tanulók számára 

különösen fontos ez az anyagrész. A tudásalapú társadalom és a tudásgazdaság fogalmát 

gyakran – helytelenül – azonosítják. Itt célszerű azt a fogalmi értelmezést használni, miszerint 

a szakértelem, a tudás gazdasági hasznosításával érték jön létre. A gazdasági körzeteket 

általános iskolában nem fontos ismerni, de a területi rendjüket bemutató tematikus 

térképekről (6.3. és 6.5. ábra) tudni kell olvasni. Sok fogalommal dolgoznak ezek a leckék, és 

bizony tanulnivaló topográfiai fogalom is sok van bennük. 

A Latin-Amerika különböző fejlettségű és profilú országainak feldolgozására egy óra 

jut. A 7. lecke elég tömör szövegtömbökben összefoglalja az általános jellemzőket, illetve 

Brazília földrajzát. A Latin-Amerikáról való ismeretek nagy része ekkor már nem újdonság a 

tanulók számára (például gyarmati múlt, ültetvény, nyersanyag-kitermelés), ám tartalmi 

megerősítésekkel, differenciálással jól építgeti tovább a tudásrendszert. Most ennek a 

tartalomkészletnek a felhasználásával az alapanyag-termelésre berendezkedett országok 

gazdasági függőségét kell értelmezni. Az övezetesség témában megismert, Afrikánál és az 

Amerikai Egyesült Államoknál megerősített ültetvény fogalomkört a banánköztársasággal 

egészítjük ki, amely fogalom átvihető az egyoldalú gazdaságú nyersanyag-kitermelő országok 

függőségének értelmezésére is. A földkoncentráció is olyan fogalom, amit visszautalással 

Afrikára is vonatkoztathatunk. Brazília a feltörekvő gazdaságú típusország szerepet tölti be a 

tananyagrendszerben. Esetében már nem is beszélünk a természetföldrajzi adottságokról, 

legfeljebb utalunk rá, a gazdasági modell a lényeg.   

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Összes időigény: 9 óra. 

Ebből 7 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 
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A korábbi földrajzi tanulmányok alapján elvárható tudás: 

 a földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete; 

 alapvető eligazodás a földtörténeti időben; 

 a vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszerének értelmezése; 

 a forró, a hideg és a mérsékelt övezeti övek főbb földrajzi adottságai közötti 

összefüggések felismerése példákban; 

 a gazdasági ágazatok és a gazdaságot meghatározó tényezők rendszerének 

ismerete; 

 jártasság a földrajzi övek és tipikus tájak jellemzési algoritmusának használatában;  

 a földrészek és az óceánok felismerése, megnevezése; 

 szemléleti térképolvasási készség (fekvés leolvasása, információszerzés 

domborzati és tematikus térképről). 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A fejezet feldolgozásában lényegi elem, hogy ahol csak lehetséges, engedjük el a tanulók 

kezét, a tanár által közvetlenül vezérelt tudásszerzés helyett kapjon teret az egyéni és önálló, 

illetve a közösen végzett tanulói munka. Nem gondoljuk, hogy a 13 éves tanulók erre minden 

tekintetben képesek, ezért a frontális munkáról fokozatosan térjünk át az egyéni és a 

csoportos munkaformára, hiszen az értelmezés nélkül maradt tananyag nem sokat ér. A tanult 

(főleg társadalmi-gazdasági) jelenségekkel kapcsolatban a tanulók egyre gyakrabban 

formáljanak véleményt, mérlegeljék az álláspontokat és a lehetőségeket, előzetes 

meglátásaikat vessék össze a tanulás utáni elképzelésekkel! 

Az Amerika fekvését és domborzatát feldolgozó 1. lecke szakmódszertani szempontból 

két nagy egységre osztható: térképmunkára és ábraelemzésre. A térképmunka is két 

különböző műveletcsoportot igényel. A kontinens fekvését és tagolódását a földgömb és a 

világtérkép segítségével javasolt feldolgozni. A földgömbi munka lényege a csaknem saroktól 

sarokig fekvés tényének rögzülése a tanulókban, illetve annak tudatosítása, hogy a 

kontinenstől messzebb is vannak területek, amelyek – legalábbis politikai értelemben – hozzá 

tartoznak. Érdemes a földgömbön körülrajzoltatni a kontinenst egyszerű vonalakkal, majd azt 

átrajzoltatni a füzetbe. (Műanyag földgömbön vizes filctollal megrajzolható és le is törölhető.) 

Kérjük a tanulóktól a földgömbi és a világtérképi ábrázolás összevetését is, hogy tudatosodjon, 

mennyire torzítja a területeket a gömbfelszín síkba vetítése (például Grönland, Kanada 

területe). (Ezzel nem foglalkoztak a természetismeret keretében, csak középiskolában 

tananyag, ami sok gyerek számára nem elérhető.) A tájak elhelyezkedését természetesen 

domborzati térképen vizsgáltatjuk. Ehhez használjuk (az atlasz térképe mellett) a tankönyv 

128–129. oldal térképeit! Talán Amerika térképén különülnek el legjobban a nagytájak a 

domborzatrajz alapján. Ajánljuk, hogy rajzolják át a tanulók a nagytájak körvonalát. Ha 

segítséget igényelnek, akkor digitális táblán vagy a táblára vetített térképen a tanár is 

rajzolhatja. A kontinensen való tájszintű tájékozódást segítheti, ha a nagytájak fekvésének 

meghatározását itt egymáshoz viszonyítva kérjük. Ezek a térképek arra is használhatók, hogy 

információik alapján vázolják fel a tanulópárok a kontinens fejlődési folyamatát. Adjunk hozzá 
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egy földtörténeti időoszlopot, ahhoz keressenek a diákok az egyes időkhöz eseményeket és 

tájakat! Rögzítésként a munkafüzet 1. feladata jól használható. 

A kontinensfejlődés feldolgozásának kiindulópontja lehet az ábraelemzés, azaz az 1.2. 

ábra térképvázlata. Próbáljanak meg a tanulók egyéni munkával megállapításokat 

megfogalmazni a kontinens középidei múltjáról az ábra segítségével (például külön földrészek 

voltak, nem volt Közép-Amerika, az északi része Ázsiával együtt fejlődött, Dél-Amerika 

soványabb volt, mint ma)! Ezután a fejlődésből kiragadott időpillanatot helyeztessük be a 

folyamatba! Ehhez használhatjuk a földtörténeti lecke (III. fejezet 5–6. lecke) ábráit. Még jobb, 

ha a lemezmozgásokat, ezen belül az Amerikát érintő lemezekét, animáción kísérjük végig. 

Ajánljuk a http://www.erdekesvilag.hu/igy-nezhet-ki-a-fold-100-millio-ev-mulva-video/ 

használatát, mert ez nemcsak a múltba, hanem a jövőbe is mutat. (Korábban ezen még 

nehezen azonosították volna a gyerekek a földrészeket.) Ám a lényeg itt most az, hogy a 

lemezhelyzetekhez szerkezeti elemeket kössünk, azokhoz tájakat és ásványkincseket. Erre 

nagyon jó az 1.5. ábra ismerettérképének elemzése. Tanulmányozzák az ábrát a tanulók a 

páros információfeldolgozás módszerével! Az ábra két tartalmi részre különül: a kiemelkedett 

és a lesüllyedt ősföldi területekről szól. Mindketten tanulmányozzák a kiemelkedett 

területekre vonatkozó részt, és próbálják igazolni a leolvasott tényeket az ásványkincsek 

előfordulásával! Ha az atlaszuk domborzati térképe tartalmaz ásványkincsjeleket, akkor annak 

segítségével, ha nem, akkor a lecke törzsszövege (127. o.) alapján. Utána egyikük mondja el a 

párjának a tartalmat és az azt alátámasztó tényeket, a másik egészítse ki, szükség esetén 

javítsa! Azután a lesüllyedt területekkel kapcsolatos részt fordítva dolgozzák fel! 

A 2. lecke anyaga is két fő tevékenységcsoportra különül el. Első fele (kb. 12 perc) 

oksági kapcsolatok keresésére épül Észak-Amerika éghajlatával kapcsolatban, a második fele 

(kb. 15 perc) pedig feladatokkal irányított egyéni munkára Dél-Amerika éghajlatáról. A 

híradások, különösen a nyári félévben, tele vannak amerikai katasztrófahírekkel, hurrikán, 

tornádó és tűzvész pusztításával. Érdemes azokból kivenni egy-egy példát, s kerestetni rájuk a 

magyarázatot a 2.1. ábra és a 2.3. táblázat segítségével. Kiindulásként a Sandy hurrikán 

útvonala (2.5. ábra vagy a munkafüzet 3. feladata) és a tankönyvi 3. feladat, illetve a YouTube-

ról letöltött valamely tornádót mutató videó is számításba jöhet. Talán a feladatmegoldás 

eredményesebb frontális munkaformában, de ha a tanulók készségei lehetővé teszik, akkor 

egyéni munkára is építhető. A dél-amerikai éghajlat és következményeinek feldolgozása 

viszont egyértelműen egyéni munka legyen a tankönyv feladatai alapján, a munkafüzet 4. 

feladatában való rögzítéssel! Ehhez már minden ismerettel rendelkeznek a diákok, így most új 

helyzetben, egy földrészre vonatkoztatva kell alkalmazniuk a tudásukat. A 2. és a 4. feladatot 

mindenképpen végezze el mindenki az órán, a 3. feladat viszont lehet házi feladat is. A 2. 

feladat formáját és mélységét a szaktanár határozza meg. Javasoljuk, hogy szedje össze az óra 

végén a tanulók munkáit, hogy visszajelzést kapjon tudásszintjük mellett egyéni 

feladatmegoldó készségükről is. Szánjon időt a lecke két szemelvényében lévő környezeti 

probléma (metánfelszabadulás és erdőirtás) megbeszélésére is! 

Amerika vízrajzának feldolgozása a 3. leckében csoportmunkára épül. A féloldalas 

vízhálózatot frontálisan beszéljék meg a tanulók! Utána praktikusan 4 fős csoportokat 

http://www.erdekesvilag.hu/igy-nezhet-ki-a-fold-100-millio-ev-mulva-video/
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alakítanak. Munkájukat javasoljuk a kooperatív csoportban tanulás alapelveire építeni, 

próbáljuk ki a szakértői mozaikot! A tankönyvi feladatokat négy részre osztjuk: A – a nyugati 

és az északi vízgyűjtő, B – Mississippi, C – Amazonas, D – Orinoco és Paraná. Minden 

csoportban A, B, C, D jeleket kapnak a tagok, és a csoportok minden tagja más feladattal 

foglalkozik. Egyénileg megoldják a feladataikat (8 perc), majd az azonos betűjelű tanulók 

összeülnek, megbeszélik a feladatmegoldás során szerzett tudást, és közös vázlatot készítenek 

(8 perc). Ezután mindenki visszamegy a saját csoportjába, és megtanítja (elmagyarázza) nekik 

a saját feldolgozott anyagát (4×2 perc). A tanár segítsen a vázlatok készítésében, ahol 

szükségét látja! Tanulságos lehet a vázlatok bekérése és utólagos ellenőrzése, amiből kiderül, 

hogy a diákok hogyan birkóztak meg az új feladattípussal. Ha a tanár a kooperatív munka 

helyett az egyéni feladatmegoldást választja, akkor a munkafüzeti munkanaplóban 

dolgozzanak a tanulók! A tavakkal való munka folyhat frontális keretben is, de akár otthoni 

munkára is hagyható, hiszen a tartalma az ismerettérkép és a munkafüzet 4–6. feladata 

alapján könnyen feldolgozható. 

A 4. lecke első harmadát (őslakosok, gyarmati múlt, népességkeveredés) javasolt 

frontális munkaformában feldolgozni, tanári kérdésekre és tanulói válaszokra építeni, mert a 

gyerekeknek már vannak ide köthető előismereteik. Diagramelemzésre (munkafüzet 1. 

feladata) is építhető a feldolgozás. Az emberfajták keveredésének előnyeiről és hátrányairól 

viszont ne csak beszéljünk, hanem kérjük ki a tanulók véleményét is! Sőt, célszerű a 

véleményekből kiindulni. Az óra elején kérhetjük, hogy írják fel a véleményüket külön 

cédulákra, majd gyorsan szedjük össze! Egy tanuló legyen segítségünkre, összesítse azokat! 

Mutassa be az osztálytagok véleményét, majd értékeljük azokat együtt; a gyerekek alakítsanak 

ki egy közös véleményt! Össze is vethetők a tanulók válaszai a tankönyv 4.5. táblázatában 

szereplő értékeléssel. Az agglomeráció és a farmvidék mint tipikus tájak feldolgozásához 

javasolható, hogy a tanulócsoportok kutatómunka alapján készítsenek bemutatót. A kutatási 

feladat már előző órán kiadható; nézzenek utána a tanulók a tankönyvben és más forrásokban 

a fogalmaknak, keressenek hozzá képeket, ábrákat! Alapvetően digitális beszámolót kell 

készíteniük, néhány diából álló ppt-t. Noha a tipikus tájak jellemzésének szempontjait már 

ismerik, segítségképpen megadható, hogy mely dián mi legyen. Például 1. dia: Mi az?, 2. dia: 

Mitől tipikus?, 3. dia: Milyen a települési környezet (utak, épületek)?, 4. dia: Mi történik ott?, 

5. dia: Milyen környezeti gondok lehetnek? A beszámoló készülhet az órán is az előzetes 

kutatás alapján, de 10 percnél több idő biztosan nem jut rá. Szervezési feladat az is, hogy a 

csoportok hozzák magukkal a letöltött képeket, a beszámoló „vázát”. A beszámoló 

időtartamát célszerű 3 percben maximálni, de így is csak kettőt-hármat hallgathatunk meg az 

órán. Tablós beszámoló is készíthető. Alternatív megoldás lehet a beszámoló készítésével 

szemben, hogy az agglomerációt a városövezettel, a farmvidéket az ültetvénnyel kell 

összehasonlítani. A farmgazdálkodással ismét célszerű frontálisan foglalkozni. Házi 

feladatként használjuk a munkafüzet 2. feladatát! 

Az 5. lecke első részét javasoljuk tanulói kiselőadásokra építeni, de kettőnél több ne 

legyen! Például: Hogyan alakult ki 50 állam szövetségi állama? Hogyan győzték le az indiánokat 

a jövevények? Az aranyláz Amerikában témák motiválók lehetnek a tizenhárom évesek 
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számára, és a gyerekek viszonylag könnyen is találnak hozzá feldolgozható anyagokat. A 

kiselőadások esetében feltétlenül legyen követelmény, hogy élőbeszéddel adják elő, de 

képanyag (praktikusan ppt) is kapcsolódjon hozzá, és időtartama ne haladja meg az 5 percet! 

Mivel az időtervezés képessége még nem alakult ki a gyerekekben, a szaktanár kísérje 

figyelemmel a felkészülést (adjon meg forrást, kérje, hogy a kiselőadás vázlatát és a 

képanyagot mutassák be előzetesen a tanulók)! A tanóra következő harmadát a 

bevándorlással kapcsolatos ábrák elemzésére (5.2. ábra) célszerű fordítani, amit a 6. feladat 

kérdései irányíthatnak. Mivel az oszlopdiagram elég bonyolult, inkább frontálisan dolgozzák 

fel a tanulók! A mozgékonysággal kapcsolatos szemelvényt egyénileg olvassák el a diákok, a 

megértéséről pedig kérdésekkel győződjön meg a tanár! A világ vezető gazdasági hatalmának 

kialakulása fontos rész. Olvassák el a tanulók, majd készítsünk belőle vázlatot! Ez megoldható 

úgy, hogy a kivetített 5.4. ábra mellé írunk kiegészítéseket a szöveg alapján (például természeti 

erőforrások mellé latin-amerikai, a dinamikus gazdasági fejlődés mellé –› óriásvállalatok –› 

világcégek). Házi feladat lehet az Amerikai Egyesült Államokból származó termékek listájának 

elkészítése, ami a következő óra kiindulópontja lesz. 

A 6. órán rendhagyó logikai rend végigjárását javasoljuk, amiben indirekt 

következtetési láncon haladnak végig a tanulók szaktanári vezetéssel. Induljunk ki a 

terméklistából! A listákból próbáljanak csinálni a tanulók egy közös listát, amit célszerű a 

táblán rögzíteni. A termékekhez kapcsoljanak iparágakat, az iparágakat pedig próbálják 

közösen nagyobb csoportokba (például elektronikai ipar, gépgyártás, energiagazdaság) 

rendezni! Erre azért is nagy szükség van, mert a korábbiakban a tanulók nem nagyon végeztek 

effélét, és e nélkül nem áll össze a gazdasági szerkezet fogalma. Érdekes lehet összevetni az 

iparágak listáját az atlasz jelmagyarázatában szereplő iparágakkal, hogy kialakuljon a kép: az 

Amerikai Egyesült Államok főleg a technológiaigényes iparágakban jár az élen. Ezt követően 

közösen nézzék meg a tanulók az USA hagyományos gazdasági körzeteinek térképét (tankönyv 

6.3. ábra), és vessék azt össze a domborzati, szerkezeti térképpel! Gyűjtsenek a körzetekhez 

olyan jellemzőket, melyek ott megalapozhattak iparvidékeket! Azután olvassák le a tankönyvi 

ábráról a mai gazdasági ágakat! Ebből következtethetnek arra, hogy mi változhatott meg, 

melyek a gazdaság mai fő telepítő tényezői. Lehetőleg a mezőgazdasági termelési körzetek 

térképét (6.5. ábra) is közösen értelmezzék! A végső cél a változatosság megállapítása. A 

topográfiai tudás alapozásához használják a munkafüzet 4. feladatát! 

A 7. leckében a latin-amerikai modell megismerése a fő cél. Kiindulópontja lehet a már 

ismerthez való viszonyítás (10 perc), például Afrikához a 150. oldali táblázat és az alatta lévő 

tanulási praktika felvetései segítségével. Ezt követően differenciált szövegfeldolgozással 

célszerű megismerni a jellemzőket (15 perc). Választhatjuk a padsoronkénti differenciálást, 

vagy a padsorokon belül négyfős csoportokban való olvasást. A szöveget a lecke szerint osszuk 

részekre: a feladat az A) ültetvények, B) földkoncentráció és C) nyersanyag-kitermelés témájú 

részek elolvasása, továbbá mindenki egy mondattal és három kulcsszóval fejezheti ki a 

szövegrész tartalmának a lényegét. A megbeszélés során kialakítjuk a kompromisszumos 

mondatot és a kulcsszólistát, majd tanári kérdések alapján értelmezzük az olvasottakat. 

(Megjegyzés: kulcsszavazás digitális alkalmazással is készíttethető: a tankönyvi szövegrészt a 
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tanulók másolják be valamely szófelhőkészítő alkalmazásba – például Tagxedo, Tagul –, ez 

látványosan megmutatja, mely szavak a leggyakoribbak benne. Vigyázzunk azonban arra, hogy 

a tartalom szempontjából lényegtelen szavakat – és, vagy, mert, tehát stb. – előzetesen 

töröljük a szólistából vagy a végén ne vegyük figyelembe!) A banánköztársaság fogalmát a 

tanár feltétlenül pontosítsa! A harmadik órarészben Brazília megismerése történik (10 perc). 

Javasoljuk úgy olvasni a szöveget, hogy azt keressék benne a tanulók, miben térnek el az ország 

földrajzi jellemzői Latin-Amerika egészétől. Ezzel a közös jellemzőket is rögzítjük. A 

megbeszélés során az eltérések okait emeljük ki! 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 7. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 7. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Észak- és Dél-Amerika falitérképek, A Föld országai falitérkép; 

 Észak- és Dél-Amerika vízrajzi és politikai kontúrtérképe, USA kontúrtérképe 

(vízrajzzal és államhatárokkal); 

 vastag hegyű, vizes filctoll. 

Digitális eszközök: 

 projektor, laptop/PC internetkapcsolattal. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: tanulási készségek fejlesztése: földgömb- és térképolvasás, 

szövegfeldolgozás, a földrajztanulási kutatómunka megalapozása; a földrajzi 

övezetességi rendszer értelmezése, jelentőségének felismerése a vízszintes és a 

függőleges térben; világgazdasági nagyhatalom, technológiai fejlődés a tudásalapú 

társadalomban. 

 Fizika: nyomáskülönbségek: szívóhatás, légörvénylés – 7–8. évfolyam. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: gyarmatosítás, Amerika 

meghódítása, az USA létrejötte – 5–6. évfolyam; urbanizáció, technológiai fejlődés 

– 7–8. évfolyam. 

 Biológia, egészségtan: A Föld globális problémái: túlnépesedés – a világ 

élelmezése, fogyasztási szokások, környezetszennyezés – környezet leromlása – 7–

8. évfolyam. 

 Informatika: adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben; térképhasználati 

ismeretek alapozása; algoritmizálás – 5–6. évfolyam. 
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A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a fejezetben az értékelés elsősorban a tanuláshoz kapcsolódó készségekre és 

kompetenciákra vonatkozzon! Az órai munka során végzett sokféle diagram- és egyéb 

ábraelemzés, szövegértelmezés történik, amit előremutató értékeléssel szükséges támogatni. 

Az értékelés során fordítsunk külön figyelmet a térképi tájékozódásra, a topográfiai tudásra! 

Javasolt ezt óráról órára ellenőrizni. A közös munkavégzés értékelése kettős: a tanulói reflexiót 

tanári értékelés követi. A kooperatív módszerek esetében előre fogalmazza meg a tanár, hogy 

mik az elvárásai, ezeket hogyan kell teljesíteni, és hogyan fogja azt értékelni! Érdemes ekkor 

már hosszabb távú értékelési rendszert bevezetni, ami a későbbiekben is támpont lehet. A 

tanár az értékelések során feltétlenül térjen ki a tanulók személy szerinti teljesítésére, 

megnyilvánulására, cselekvésére a korábbi teljesítményükhöz viszonyítva! A fejezet 

tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is az ellenőrző feladatlapok 

segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra 

szükséges. 

6. fejezet. Ázsia földrajza 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

Az eltérő ázsiai természeti és társadalmi adottságok megismerése, a természeti és társadalmi 

adottságok, erőforrások, lehetőségek felhasználásának megismerése különböző típusú 

példákban. 

 

A fejezet további céljai: 

 az oksági gondolkodás fejlődése az ázsiai természet- és társadalomföldrajzi 

jellemzők, okok, társadalmi-gazdasági következmények rendszerében és a 

világgazdasági folyamatok összefüggéseinek feldolgozásával; 

 országcsoportok jellemzési algoritmusának megerősítése, az országjellemzés 

lényegkiemelő technikájának elsajátítása; 

 az országok közötti különböző típusú együttműködések szükségességének 

megértése; 

 az időbeli tájékozódás fejlődése a rövidebb időtartamú társadalmi és környezeti 

folyamatok példákban való felismerésével; 

 a szemléleti térképolvasás fejlődése különböző tartalmú térképeken való önálló 

tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával; 

 prognosztikus szemlélet megalapozása a gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak összekapcsolásával, lehetséges társadalmi és 

környezeti következményeik elképzelésével; 

 a környezeti szemlélet fejlődése a regionális társadalmi-gazdasági, környezeti 

problémák világméretűvé válásának példákban való érzékelésével; 
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 állampolgári kompetencia fejlődése a sokféle népességcsoport, vallási alapú 

kultúra közötti tolerancia szükségességének felismerésével. 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A távoli földrészek közül Ázsia földrajzának a feldolgozása a legnehezebb ebben az 

évfolyamban, mert összetettek a földrész jellemzői és kapcsolatrendszerei mind 

természetföldrajzi, mind társadalom-földrajzi tekintetben. Ezért is van egy tanulási ciklus 

végén. Ha a megelőző témakörök feldolgozása megfelelően haladt, akkor a tanulók tudásának 

sok eleme (például térképi tájékozódás, lényegkiemelési, szövegfeldolgozási, ábraelemzési 

készség, oksági gondolkodás) beérett ekkorra. Ezenkívül a regionális földrajzi tanulmányokhoz 

szükséges alapfogalmakat megismerték, és nagy vonalakban megalapozódott a komplex 

földrajzi szemléletmódjuk. Így ismét előtérbe kerülhet a gondolkodás. Ugyanakkor a téma 

tanév végi elhelyezkedése magában rejti annak veszélyét, hogy már kevés idő marad a 

feldolgozására, így felületessé, érintőlegessé válnak az ismeretek.  

A fejezet tartalmi felépítése a kontinenseknél megszokott általános sémát követi, azzal 

a különbséggel, hogy több országgal (Kína, India, Japán) és országcsoporttal („kis tigrisek”, 

öbölországok) részletesen is megismerkednek a tanulók. Afrika országairól igen keveset 

tanultak, nem is az országismeret volt a fontos. Brazília esetében is a latin-amerikai 

jellemzőktől való eltérésre koncentráltunk. Csak az Amerikai Egyesült Államok földrajzát 

dolgozták fel ország szinten. A későbbiekben viszont (8. évfolyamon Európával kapcsolatban) 

inkább erre a megközelítésre kerül a földrajztanulás hangsúlya. Mondhatjuk, hogy ennek a 

fejezetnek a tartalma hasonlít leginkább a klasszikus regionális földrajzi tananyaghoz. A 

fogalmi rendszer alapvetően kétféleképpen bővül a fejezetben: megerősítést kapnak a 

korábban megismert általános fogalmak, illetve sok új topográfiai fogalom kerül elő. A leckék 

sorozata figyelemmel van a fogalmi tanulás természetére, arra, hogy többszöri ismétléssel, 

gyakorlással, megerősítéssel remélhető csak siker. A sok fogalmat (itt főként topográfiai 

fogalmat) feldolgozó lecke után mindig megerősítő szerepet betöltő lecke következik. Ennek 

is üzenete van: időt kell adni a fogalmi tudás stabilizálódásához. 

Az 1. lecke Ázsia földtörténeti fejlődésén keresztül a szerkezet-domborzatot mutatja 

be. A lényegi mondandó: a változatos földtörténeti sors változatos szerkezetet és 

domborzatot hozott létre, így kontinentális léptékben mozaikszerűek az adottságok. A lépték 

bemutatása azonban fontos annak érdekében, hogy a tanulók érzékeljék: itt akkora 

nagytájakról van szó, amelyek akár egész Európa egyötöd részét (például Nyugat-szibériai-

alföld) vagy hazánk területének százszorosát (például Himalája) teszik ki. A szerkezeti elemek 

közül az Eurázsiai-hegységrendszer korábban csak a III. fejezetben került elő, mint a 

kontinentális kőzetlemezek ütközésének bizonyítéka (57. oldal 1.2. ábra), a harmadidőszaki 

hegységképződés eredménye, de azóta – szemben a Pacifikus-hegységrendszerrel – nem 

kapott megerősítést. Így ez most szükségessé válik. Felvethető a probléma, hogyan 

lehetséges, hogy egy földtörténeti időben kétféle hegységrendszer is képződött. A többi 

szerkezeti elem már köthető a többi kontinensen megismert példákhoz. A másik tartalmi 

hangsúly a vulkanizmus és a földrengésesség nagy gyakoriságának értelmezésén van. Erről 
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esett szó általánosságban a lemezütközések és Amerika fejlődése kapcsán is, de a kérdés 

érdemi értelmezésére eddig nem került sor. Most meg kell figyeltetni a tanulókkal, hogy hol 

jellemző a vulkáni működés (csendes-óceáni tűzgyűrű alábukási zónája), és fel kell vetni a 

kérdést, hogy miért éppen ott. Rá kell nyitni a tanulók figyelmét arra, hogy bár a vulkánosság 

földrengésekkel is jár, ezek kevésbé vulkános zónákban is vannak (például Eurázsiai-

hegységrendszer vonulata Ázsiában, mint a kontinentális lemezek ütközési zónája). A feltöltött 

alföldekkel érdemben csak a természetismeret-órán foglalkoztak a gyerekek, szerencsés 

esetben modellezték is a folyamatot. Azóta azonban eltelt másfél év, így indokolt, hogy erre is 

több időt szánjunk most. Keressünk példákat arra, hogy a nagy ázsiai alföldek mi által 

töltődnek, vessük fel, hogy töltődik-e biztosan mindegyik, vagy eltérő lehet-e a feltöltődés 

sebessége! A válaszadásban a logikai következtetésnek lehet nagy szerepe, annak, hogy 

kikövetkeztetik a tanulók, hogyan lehetne ezt megtudni (felvetődhet: a szerkezetük alapján, 

lemezbelsőben vagy peremen vannak, a fő folyóik torkolata alapján stb.). Ázsia felosztását is 

ezen az órán kell tisztázni. Új általános fogalom nincs ebben a leckében, csak topográfiai, az 

azonban szép számmal, többségük (tizenhat!) új. 

Az ázsiai övezetességet feldolgozó 2. lecke szintén támaszkodik a II. fejezetben 

tanultakra. Csaknem az összes földrajzi övezettel és övvel kapcsolatos ismeret felelevenedik, 

de a fő cél a mérsékelt övezet öveiről tanultak megerősítése, különösen a kontinentalitással 

összefüggésben. Két elemmel gazdagodik a fogalmi rendszer, hiszen a monszunszéllel, a 

monszun szélrendszerrel és az általa kialakított monszunéghajlatokkal itt ismerkednek meg a 

tanulók (az övezetesség kapcsán ezekről nem beszéltünk, mert túl bonyolult lett volna akkor, 

de a tankönyv 50–51. oldali térképén szerepel minden jellemzője az általuk kialakított 

területnek és vidéknek). A nyári és a téli monszun (szél) és hatásuk megértése nem probléma. 

Világossá kell tenni azonban, hogy a monszunszél egyik (felszínközeli, azzal párhuzamos) ága 

a monszun szélrendszernek. Továbbá azt is, hogy e szélrendszer a két övezetben eltérő okok 

miatt alakul ki: a mérsékelt övezet meleg mérsékelt övében a tenger és a szárazföld eltérő 

mértékű felmelegedése hozza létre, a forró övezetben pedig a passzát szélrendszer 

módosulásával jön létre. A forró övezeti monszunt tehát egy globális szélrendszer, a mérsékelt 

övezeti monszunt pedig egy regionális szélrendszer működteti (különböző léptékű okok!). A 

monszun szélrendszerek eltérő éghajlatokat alakítanak ki: a mérsékelt övezeti 

monszunéghajlaton négy évszak váltakozik, a forró övezeti monszunéghajlaton viszont három. 

A forró övezeti monszunéghajlat a monszunvidéken, a mérsékelt övezeti monszunéghajlat 

pedig a monszunterületen jellemző. Ezt bizony nem egyszerű megjegyezniük a tanulóknak, 

ezért is létfontosságú a pontos fogalomhasználat, amit segít a tankönyv 2.9. táblázata. 

Számunkra itt, Európa közepén ez – valljuk be – a mindennapi élet szempontjából 

nélkülözhető ismeretet jelent, de a földrajzi gondolkodás, a kapcsolatok felfedezése 

szempontjából fontos tartalom. A hegyvidékek függőleges övezetességéről ugyan nem először 

van szó, de Ázsiában tudunk nagyon szép példát mutatni arra, hogy a hatalmas kiterjedésű és 

nagy magasságú hegységek hogyan befolyásolják a csapadékmennyiséget, hogyan töltik be 

éghajlatválasztó szerepüket, valamint hogy milyen lehetőségeket és akadályokat jelentenek a 

társadalom számára. A szélsőségesen szárazföldi területek kialakulásának okát és 
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következményeit is meg kell erősíteni. Rá kell irányítani a tanulók figyelmét arra, hogy míg a 

forró övezeti sivatagi éghajlatot egy globális szélrendszer (passzát szélrendszer) leszálló ága 

alakítja ki, a szélsőségesen szárazföldi éghajlat regionális hatás következtében létrejövő 

leszálló légmozgás következménye (analógia a monszun éghajlatokkal). 

Az Ázsia vízrajzát feldolgozó 3. lecke ismét alapvető ismereteket, összefüggéseket 

konkretizál. Eddig a vízgyűjtő területek fogalmát inkább a kontinensen értelmeztük, azt néztük 

meg, hogy mely területet foglalja egy folyó vízrendszere. Ázsiában azonban azt vizsgáljuk, hogy 

a folyórendszerek mely óceánokba vezetik a vizüket. Általa egy fogalom új nézőpontját 

mutatjuk be. Hasonló a helyzet a tavakkal kapcsolatban is. Többféle példát láttak már a 

gyerekek a tómedencék kialakulására (például árkos tavak és medencék Afrikában, jég által 

formáltak Amerikában), itt viszont kiegészíthetők (például maradványtavak) és rendszerbe 

szedhetők. A szárazodásról már volt szó, elsősorban Afrikában, Ázsiában viszont a tavak 

példáján mutatjuk be a jelenséget. A kettő között feltétlenül kapcsolatot kell láttatni abból a 

szempontból, hogy a természeti folyamatokat milyen „hatékonyan” képes felerősíteni a 

társadalom. A leckében tizenhét (!) új topográfiai fogalommal szembesülnek a tanulók.  

Az Ázsia népességét és településeit feldolgozó 4. leckében új fogalom és folyamat nem 

fordul elő. A lecke feldolgozása során alapvetően a népesség számszerű változásáról, 

összetételéről, térbeli mozgásfolyamatairól tanultak elevenednek fel a legszínesebb kontinens 

kapcsán. Megérthetik a tanulók a törtélelemből már ismerős ókori öntözéses kultúrák 

kifejlődésének földrajzi okait, és azt a folyamatot, ahogyan (és amiért) változik időben és 

térben a népesség megtelepedése. Mondhatjuk, hogy az évfolyam vége felé a leckének 

szintetizáló szerepe van a társadalommal kapcsolatos földrajzi tudásrendszer kiépítésében. 

Az 5. lecke a sokszínű ázsiai kultúrát tárja a tanulók elé. Mondandóját a 

világvallásokból vezeti le, és arra törekszik, hogy a gyerekek megértsék a népességcsoportok 

cselekedeteinek mozgató erőit, példákban lássák azok helyi és globális következményeit. Nem 

vallástanról van szó, hanem földrajzi alapú szemléletformálásról. A világvallások 

(kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus, zsidó) földrajzi alapjait szeretné megláttatni 

a tanulókkal, továbbá azt, hogy a vallásból adódó szokások, világszemlélet hogyan tükröződik 

az életmódban és a gondolkodásmódban, miként járul hozzá a gazdasági fejlődéshez. Nevelési 

szempontból, a társadalmi tolerancia megalapozása szempontjából igen nagy jelentőségű 

lecke. 

Az ázsiai fejlődés „mintaországával”, Japánnal a 6. lecke foglalkozik. Olykor felmerül a 

kérdés, hogy miért kell épp erről az országról tanulni a földrajzban. Azt gondoljuk, hogy 

ismerete nélkül nem érthető meg a kelet-ázsiai térség társadalmi-gazdasági fejlődési 

folyamata, hiszen a 20-21. századi fejlődési hullám innen indult el, és a japán modellt követi. 

Ez is a lecke megközelítésmódja, a szigetország természetföldrajzi adottságaival külön nem 

foglalkozik, csak utal rá (például vulkanikus erdős hegyvidék, relatív ásványkincs-szegénység, 

monszun). Kerülendő az a megfogalmazás, hogy „ásványkincsekben szegény ország”, hiszen 

ennek csak a szükségletekhez képest van értelme. Éppen azt kell hangsúlyozni, hogy többféle 

ásványkincse is volt (színesfémércek, kőszén stb.), de ez a fejlett gazdasági termelés, a magas 

életszínvonal igényeihez képest nem elegendő, jelentős behozatalra utalt; a legnagyobb 
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ásványkincs- és energiahordozó-importőr a világon. A lecke lényeges része a japán 

gazdaságfejlődési modell magyarázata. Az elzárkózás politikája, a kisparaszti gazdaságok, a 

tengeri kereskedelmi (továbbá halász és katonai) flotta jelentősége először bukkan fel a 

földrajztanulás során. Több tekintetben viszont a tartalom támaszkodik az Amerika kapcsán 

tanultakra (például a csúcstechnológia szerepe, technológiai övezet, városövezet, 

agglomeráció, értéktőzsde). A mezőgazdaságról szerzett ismeretek tanulsága az legyen, hogy 

az alapvetően kedvezőtlen természeti adottságok ellenére kezdetben sok munkaerő 

alkalmazásával, később nagy tőkeráfordítással (gépesítéssel, kemikáliákkal) és 

munkaszervezéssel milyen eredményeket lehet elérni. A mérsékelt övezeti 

monszunéghajlathoz kapcsolódó monszungazdálkodás már ismert, nem foglalkozik vele a 

lecke, de szükséges hivatkozni rá. A teraszos művelés fogalmát pedig később, Kína kapcsán 

alakítjuk ki. 

A 7. lecke szerves folytatása a Japánról tanultaknak, bemutatja azt a gazdaságfejlődési 

folyamatot, ami a kelet- és délkelet-ázsiai térségben is meghozta a fejlődést a japán 

mintakövetés nyomán. A lecke a fejlődés két fázisát ismerteti meg: az 1. fázis a Japánt 

közvetlenül követő országok, a „kis tigrisek” vagy másként az újonnan iparosodó országok 

példája, a második fázis pedig a „második hullám” országainak példája. Megjegyezzük, hogy 

az „újonnan iparosodó” kifejezés nem szerencsés, mert a fejlődési folyamat már idejétmúlttá 

tette (az „újonnan” logikailag mindig a legújabbat, a most újat jelenti). A lecke tartalmi 

tanulsága a fejlődési dominó és okainak megértése, továbbá annak a jelenségnek a meglátása, 

hogy hogyan terjednek a térben a folyamatok hatásai. A két csoporthoz tartozó országokról 

részletesen nem tanítunk, az általános iskolában mint országcsoportok fontosak számunkra. 

Érdemes viszont azt áttekinteni, hogy a fejlődés három generációja: Japán, a „kis tigrisek” és 

az újonnan iparosodó országok második hulláma (a tankönyvi kifejezéseket használva) milyen 

termékcsoportokkal van jelen a világpiacon. A Perzsa-öböl menti, szénhidrogénben gazdag 

országok külön országcsoportot képviselnek. A tanulóknak az olajországok példáján keresztül 

kell meglátniuk, hogy a kőolajkincs birtoklásának milyen gazdasági és stratégiai jelentősége 

van a világban. A fejlődésből kimaradó országok a perifériát alkotják. Összességében a lecke a 

világgazdasági centrum és a periféria kapcsolatának értelmezésére irányul (az általános 

iskolában egyedüli leckeként). 

Bizonyos értelemben a 8. lecke is folytatása az előzőeknek, hiszen Kína kapcsán a 

vázolt ázsiai fejlődési folyamatok is visszaköszönnek, de kiegészülnek más elemekkel. Kína 

ókori múltja a történelemtanulásból már ismert (5–6. évfolyam), a szocialista berendezkedés 

viszont új fogalom. Itt most csak annyira kell belemenni a jelentésébe, amennyi szükséges 

ahhoz, hogy a kínai viszonyokat megértsék a tanulók (a tulajdonviszonyok és az irányítás 

értelmezése). (Európa és hazánk kapcsán a 8. évfolyamon többféle szempontból is 

foglalkozunk vele.) A 20. század és a jelen társadalmi és gazdasági történései viszont nehezen 

érthetőek a hetedikesek számára. Talán nem is szükséges ebben elmélyedni, a cél a gazdasági 

és politikai elzárkózás következményeinek megláttatása, valamint annak a folyamatnak a 

bemutatása, hogy az ország hogyan próbál egyre több területen nyitni a világgazdaság felé (a 

külföldi tőke szerepe), hogyan terjeszti ki politikai és gazdasági kapcsolatait kezdetben csak 
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Ázsia, majd Európa, legújabban Afrika irányába. Emellett a hatalmas területű, de eltérő jellegű 

tájakat magában foglaló ország népesedési és környezeti problémáinak összefüggéseit 

szükséges megláttatni. 

India egy másik kultúrát és fejlődési modellt mutat. A 9. lecke segítségével feltárul a 

tanulók előtt az ősi kultúra –› a gyarmati sor –› majd a felszabadulás utáni mesterséges, vallási 

alapú megosztás –› a kötött kultúra, a gazdasági vergődés –› a külföldi tőke szerepe –› a 

hihetetlen technológiai és gazdasági fejlődés, valamint a döbbenetes mértékű népességszám-

növekedés története. A korábban megismert gyarmati sorból felszabadult országokkal 

szemben a tanulóknak látniuk kell a tudatos fejlesztés eredményeit a szakképzettség, a zöld 

forradalom és a technológiai fejlesztés példáján. Ugyanakkor törekedjünk arra, hogy a 

társadalmi és gazdasági kontrasztok (analfabetizmus ‹–› magasan kvalifikált szakemberek, 

fejlesztők; mélyszegénység ‹–› vagyonos réteg; vallási kötöttségek; éhínség hagyományos 

gazdálkodással ‹–› jövedelmező ültetvények, világcégek) is kirajzolódjanak! Szükséges 

bemutatni a forró övezeti monszunéghajlathoz igazodó életet, nemcsak a mezőgazdasági 

termelés, hanem a lakosság mindennapjai szempontjából is. 

A 10. lecke az összefoglalást foglalja magában – az ázsiai országcsoportokról és a 

kiemelt országokról ismerettérképeken és képekhez kapcsolódó feladatokon keresztül. Az 

összefoglalás utáni 11. lecke elhelyezésének indokáról már volt szó a korábbiakban. Ez az 

anyagrész a különböző léptékű (például világméretű általános – ENSZ, világméretű szakosított 

– WHO, kontinensre vonatkozó – Európai Unió, regionális – Visegrádi Együttműködés) és 

tartalmú (például egészségügyi, gazdasági, katonai, környezetvédelmi) nemzetközi 

együttműködéseket mutatja be. Javasolt a tanult kontinensek helyét megkeresni ezekben a 

rendszerekben. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Összes időigény: 12 (13) óra. 

Ebből 10 (11) új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A korábbi földrajzi tanulmányok alapján elvárható tudás: 

 a földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete; 

 alapvető eligazodás a földtörténeti időben; 

 a vízszintes földrajzi övezetesség rendszerének értelmezése; 

 a forró, a mérsékelt és a hideg övezeti övek főbb földrajzi adottságai közötti 

összefüggés felismerése példákban; 

 jártasság a földrajzi övek, a nagytájak és a tipikus tájak jellemzésében;  

 a sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció, a technológiai övezet, a 

tipikus tájak jellemzőinek ismerete; 

 jártasság az országok jellemzési algoritmusának használatában; 

 szemléleti térképolvasási készség (fekvés leolvasása, információszerzés különböző 

tartalmú térképekről). 
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Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Mivel Ázsia földrajza az utolsó témakör a tanévben, szinte mindenféle tartalmi 

megközelítéssel találkoztak már a tanulók. Így önállóbbá válhat az ismeretszerzési folyamat, 

és jobban gondolkodhatunk a kooperatív és az alkotó munkában is. Legyen ez egyfajta 

metodikai cél a feldolgozás során! Javasolt, hogy az Ázsia mint kontinens földrajzára vonatkozó 

tananyaghoz kapcsolva a tanulók oldjanak meg tartalomelemzési feladatokat. Ez nem 

szakirodalmi vagy ismeretterjesztő szövegek feldolgozását jelenti, hanem valamilyen 

társadalmi termék (hírműsor, film, internetes kommunikációs felület, reklám stb.) 

„megkérdezését”, másként fogalmazva a médiareprezentáció vizsgálatát. Például 

megvizsgálják a tanulók, hogy milyen arányban szerepel Ázsia a napi hírműsorokban, televíziós 

híradóban, napilapban, tematikus blogban. A feladattípus az országokkal, országcsoportokkal 

való ismerkedés során is bevethető. Például: Mennyi műsoridőt, hírpercet szánnak Kínára a 

tévéhíradóban egy hét alatt (érdemes csak a társadalmi-gazdasági és környezeti kérdésekkel 

foglalkozni)?, Hány hírben fordul elő az arab olaj? Milyen arányban szerepelnek a reklámokban 

a japán/kínai/indiai ipari termékek? Az országok feldolgozása során van lehetőség a 

kikérdezéses módszer (face-to-face) alkalmazására. Az órát megelőzően mérjék fel a tanulók, 

hogy mit tudnak a környezetükben élő felnőttek például Kínáról, Indiáról, majd az óra végén 

vessék össze a tananyaggal! A módszer lényege, hogy a tanár vagy a tanulók által előre 

megfogalmazott kérdéseket teszünk fel, és regisztráljuk a kapott válaszokat. Az összegyűjtött 

válaszok számszerűen kiértékelhetők, belőlük könnyen diagramok is készíthetők (például 

Excelben). A módszer alkalmat ad a szabálykövető magatartás gyakorlására azáltal, hogy meg 

van határozva, hogyan kell megszólítani a megkérdezetteket, a kérdéseket pontosan kell 

felolvasni, a tanulók nem kérdezhetnek és nem mondhatnak véleményt stb. 

Az 1. lecke – lévén általánosságban ismert a tartalom – jó lehetőséget kínál a kutatásos 

feladatokhoz. Ilyennek tekinthető minden olyan feladathelyzet, amiben egy kérdés, probléma 

megválaszolásához nem áll minden információ a tanulók rendelkezésére, nekik kell 

kiválasztaniuk, megszerezniük, esetleg vizsgálatot tervezni a következtetéshez. Célszerű 

csoportos munkaformában dolgozni, 4 főnél semmiképp nem nagyobb csoportokban. Kell 

hozzá a szaktanár részéről egy jó problémafelvetés, a tanulók részéről pedig 

együttgondolkodás. Probléma lehet például: Miért ilyen mozaikos szerkezetű Ázsia? Milyen 

lesz a földrész partvidéke/domborzata évmilliók múlva? Gyakorlottságot kell szerezniük 

abban, hogy a tanulók milyen folyamaton keresztül juthatnak el a problémától a válaszhoz. Ez 

segíthető táblázattal, amiben a diákok rögzítik, hogy mit és hogyan kell tisztázni, milyen 

forrásból és eszközzel fogják megvalósítani, s ha összetett a feladat, akkor meg is kell osztaniuk 

egymás között a munkát. Készíthetnek cselekvési tervet gondolkodási stratégiatérkép 

segítségével is. Alternatív megoldás lehet a tananyag topográfiai fogalmak köré való 

csoportosítása. Ehhez a földgömb, az atlasz szerkezeti és domborzati térképe, valamint a 

tankönyv 162. oldali kép- és szövegablakos térképe egyaránt használandó. A térképmunka 

történhet tanár által irányított kérdés-válasz folyamatban, de önálló és egyéni vagy 

pármunkában végezve a nagytájak névjegykártyájának elkészítése is lehet a kimenetele. 
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Célszerű kiadni, hogy milyen tartalmak szerepeljenek a névjegykártyákon. Például: név, a táj 

domborzati/szerkezeti besorolása, helye (a földrajzi fokhálózatban, koordinátákkal), 

elérhetősége (hogyan lehet megközelíteni, azaz a relatív földrajzi fekvése) és egyéb fontos 

közlendő. Az újonnan szerzett tudás rögzítéséhez az óra végén készíthetők utazási 

útvonalakhoz kapcsolódó keresztmetszetek (például észak–déli irányban a Győzelem-csúcs 

földrajzi hosszúságán, nyugat–keleti irányban a Himalája földrajzi szélességén, délnyugat–

északkelet irányban a Vörös-tenger partjától a Japán-szigetekig), amelyekbe beleírhatók a 

főbb természetföldrajzi jellemzők. 

A 2. lecke nagyon sok tanári magyarázatot kíván, ezért javasolt frontális 

munkaformában, szoros tanári irányítással feldolgozni. A feldolgozás fontos metodikai eleme 

az összehasonlító ábraelemzés. Évszakos összehasonlítási lehetőséget adnak a 

monszunszeleket bemutató 2.3. és 2.4. tankönyvi ábrák, valamint a monszunvidék és a 

monszunterület földrajzi jellemzőit összefoglaló 2.9. táblázat. Ugyanakkor a két ábrát 

egymással is össze kell vetni, hogy értelmezhető legyen a két szélrendszer léptékkülönbsége. 

A 2.3. ábra elemzéséhez a tanulók használják a 7. feladatot és a hozzá tartozó szürke mezős 

szöveget! (Itt van egy hiba a feladatban, dőlt betűs szövegrészekre hivatkozik, de nincsenek 

azzal szedve a perjellel elválasztott választható részek.) A monszunéghajlatok elemzéséhez 

használjanak éghajlati diagramokat a tanulók! A forró övezeti monszunéghajlathoz a 2.5. ábra 

(Cherrapunji) jól használható, és használjuk is arra, amit a 6. feladat kér, az évszakok 

jellemzésére! (A mérsékelt övezeti monszunéghajlathoz viszont nincs a tankönyvben diagram, 

a munkafüzet 99. oldali 2. feladatában található.) Érdemes ezen az órán 5 percet szánni a 

monszunéghajlatok és a rizstermesztés kapcsolatára: Hogyan igazodik a termesztés 

munkafolyamata az évszakok időjárási körülményeihez, miért árasztásos módszerrel 

termesztik, miért nehéz munka és milyen környezeti károkkal jár? 

A 3. leckét a sok topográfiai fogalom miatt építsük térképmunkára! Egyik megoldás 

lehet az, hogy a tanulók a tankönyvi szöveg olvasása közben kikeresik az atlaszból az 

előforduló topográfiai neveket, és rögzítik azokat Ázsia kontúrtérképén. A kontúrtérkép a 

munkafüzet 89. oldal 2. feladatában található, amely feladat egyébként is jó rendszerezője 

lehet az ázsiai folyamoknak és vízgyűjtő területeknek. Javasolt a bejelöléseket kivetített 

térképen (például projektorral vagy interaktív táblán) is elvégezni. A tavak témáját a tankönyvi 

szöveg alapján egyénileg dolgozzák fel a tanulók! Célszerű ehhez táblázatot készíttetni a 

tómedencék keletkezési típusainak logikájával. A munkafüzet 3. feladatának egyéni 

megoldását mindenképpen javasoljuk a reális mélységképzet kialakulása szempontjából. A 

szemléletformálás érdekében a munkafüzet 4. feladatának elvégzését is ajánljuk, lehetőleg 

pármunkában, hogy a tanulók ki tudják cserélni egymással a gondolataikat a vízerőművek 

telepítési kritériumaival kapcsolatban. A munkafüzet 5. feladatát a tankönyv 170. oldali 

szemelvényének elolvasása után oldják meg a diákok! Célszerű 4 fős csoportokban 

feldolgoztatni, mert közös mérlegelésen és döntésen alapuló csoportvéleményt szeretnénk 

kiérlelni a társadalom felelősségével kapcsolatban. 

Mivel a 4. lecke tartalmában sok ismerős elem van, fordítsuk az órát a jegyzetelési 

készség alapozására! Készítsenek a tanulók szövegkivonatot (mondatok helyett 
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szókapcsolatokat) a Duzzadó népesség című tankönyvi szövegből! Ez a szöveg azért jó erre, 

mert a kulcsszavak ki vannak emelve félkövér szedéssel. Érdemes mondatonként haladni, s 

eldönteni, kell-e belőle valamit kiírni, s ha igen, akkor mit. Hasonló feladat legyen a 

szemelvénnyel (Küzdelem a kevesebb gyerekért) kapcsolatban is, de a tanulók itt a 

szókapcsolatok között már teremtsenek kapcsolatot is grafikai jelekkel (például nyíl az okok és 

következmények jelölésére, elágazásos kapcsolatok jele)! A szövegek feldolgozása előtt 

olvassanak a 4.1. ábráról! Ez a diagram a tanulók számára új adatábrázolási forma, ezért 

feltétlenül segítség szükséges az olvasásához. Mutassuk meg, hogyan olvasható le, hogy 

Ázsiában jelenleg a világnépesség hányadrésze él, illetve hogyan számítható ki a földrész 

tényleges népességszáma! Az ázsiai emberfajták külső jellemzőinek összehasonlítása a 4.3. 

ábra és a hozzá kapcsolódó feladatok alapján megoldható. Arra azonban számítani kell, hogy 

a tanulók nehezen fogalmazzák meg a hasonlóságokat és különbségeket, ezért abban segíteni 

kell (például jelzők felkínálásával, vagy szempontokkal, kérdésekkel irányítani őket abban, 

hogy mire figyeljenek). A városi lakosság arányának világtérképét (4.6. ábra) feltétlenül 

elemezzük a tanítási órán! Keressék meg a tanulók az atlasz térképén is az ázsiai 

népességkoncentrációk helyét, és keressenek rájuk magyarázatot (tengerpart, nagy folyamok 

torkolatvidéke, nagy kiterjedésű alföldek, eltérő jellegű tájak találkozása)! Vessék össze a 

tematikus térképen szerzett tapasztalataikat a fénytérképivel (4.2. ábra)! Értelmezni 

szükséges, hogy a fénytérképen mi látható, és hogy a fényfolt nem csak népességgócot 

jelölhet (hanem például ipari központot, olajkitermelést is), és fényessége a fejlettségtől is 

függ (ti. közvilágítás, fényreklámok). 

Az ázsiai világvallásokkal foglalkozó 5. lecke feldolgozását alapvetően tanulói 

kiselőadásokra javasoljuk építeni. A tanulócsoportok kapják például azt a feladatot, hogy a 

tankönyvi információk alapján készítsenek 5 perces kiselőadást valamely vallásról! Ehhez 

készítsenek 5 diából álló ppt-bemutatót! Fejlesztési szempontból értékesebbé teszi a 

feladatot, ha a tanár megszabja azt is, hogy egy-egy diáról maximum egy percet beszélhetnek 

(hasonlóan a pechakuchához11). Az egyes vallásokat kössük szimbólumokhoz (például 

építmény, viselet, logó) is! Alternatívaként ajánlott az információkeresés gyakorlása 

tankönyvön kívüli források bevonásával. 

Japán földrajzának feldolgozását (6. lecke) javasolt gondolattérkép készítésével 

kezdeni. Írjuk fel a táblára azokat a dolgokat, amik a gyerekek eszébe jutnak az ország neve 

hallatán! A feldolgozás összességében alapulhat a szaktanár által irányított munkán. Ez nem 

zárja ki, hogy a gyerekek az óra során csoportokba szerveződve összegyűjtsék a folyamatosan 

szerzett ismeretek kulcsfogalmait (lejegyezzék a füzetükbe). Ezt követően, az óra utolsó 

harmadában logikailag rendezhetik a kulcsszójegyzetet, és összeállíthatnak belőle egy 

vázlatot. Az időbeli szemlélet fejlesztése szempontjából hasznos lehet az a megoldás, hogy az 

óra során folyamatosan alakítanak ki egy idővonalat, amin rögzítik az egyes jellemzők 

időpontját (például 19. század közepe – kikötők megnyitása, 19. század vége – gyarmatosítás, 

1950-es évek – energiagazdaság kiépítése). Célszerű az idővonalat olyan formában, 

                                                           
11 Pechakucha (ejtsd pecsakucsa): a versenyszférából származó előadási módszer: az előadó 20 db diát vetíthet 

egyenként 20 másodpercig, így a róluk való beszéd időben korlátozott, összesen 6 perc 40 másodperc. 
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technikával elkészíteni, hogy a következő órán is elő lehessen venni és folytatni (például 

digitális táblán, idővonal-alkalmazással, applikációval). Ha a tanulók gyakorlottak a 

differenciált munkában, megosztott figyelemmel is tudnak dolgozni, és a technikai feltételek 

is adottak, akkor infografikát is készíthetnek (a legegyszerűbben az easelly alkalmazással 

(http://easel.ly). Ehhez azonban az kell, hogy közben minden csoportból egy tanuló ábrákat, 

képeket is keressen és töltsön le. 

A Japán nyomdokain járó országok feldolgozása során (7. lecke) elővehető az előző 

órán készült idővonal, és mellé tehető az újonnan iparosodó országok két csoportjának 

fejlődési folyamata. Tanulságos lesz az időbeli elcsúszást mutató kép. Ezen az órán semmiképp 

ne válasszuk külön (például differenciált csoportmunkával) a két országcsoport feldolgozását, 

hiszen a lényeg a fejlődésbeli hasonlóság és követés időbeliségének feltárása. Viszont az óra 

második részében már élhetünk ezzel a lehetőséggel, az olajországok, az ázsiai periféria és 

Törökország feldolgozása történhet párhuzamosan. Nemcsak a tankönyv információs 

anyagának, hanem a munkafüzeti feladatoknak a használatát is javasoljuk (például 

olajországok – 11. feladat). A megbeszélés során azonban feltétlenül az országcsoportok 

összehasonlítására törekedjünk! A különböző gazdasági szerepkörök rögzítéseként a 

munkafüzet 7. feladata remekül használható.  

A 8. lecke Kína földrajzát dolgozza fel. Ezt javasoljuk a tankönyvi szövegre építve a 

szakértői mozaik kooperatív módszerrel megvalósítani. A módszer ismertetését lásd a 

kézikönyvben Amerika témakörében! Csoportfeladatok: A. csoport – népességrobbanás a 

szocialista Kínában (188. oldali törzsszöveg), B. csoport – mezőgazdaság („Az emberiség 

egyötöd részének élelemforrása” című bekezdés), C. csoport – gazdaságfejlődés („Szédítő 

tempóban növekvő kínai gazdaság” szövegrész), D. csoport – Nyugat- és Kelet-Kína (191. oldali 

szövegtömb). Alternatív megoldás lehet, hogy a munkafüzeti feladatok megoldására építjük 

az órát. Ebben az esetben javasolt párban dolgozniuk a tanulóknak. Az egyes témákhoz 

kapcsolódó feladatok megoldását közösen beszéljék meg, ahol minden pár a többiek 

kontrollcsoportja is! (Ha munkafüzetre épül az órai munka, akkor célszerű az óra végén 

beszedni a munkafüzeteket, és ellenőrizni a munkavégzés minőségét.) Házi feladatként 

készítsenek a tanulók plakátot Figyelj Kínára! vagy posztert Kína a nagyhatalommá válás útján 

címmel! A tanulók előzetesen beszéljék meg a műfaji sajátosságokat, illetve értelmezzék a 

címeket! A plakát földrajztanítási értelemben a nagyméretű, különféle grafikai és tipográfiai 

megoldásokkal készített figyelemfelhívó alkotás. Ebben a témában az a cél, hogy a tanulók 

ábrázolják azokat a földrajzi tényeket és folyamatokat, melyek miatt oda kell figyelni Kínára. A 

poszter (köznapi értelmezésben óriásplakát vagy műalkotás reprodukciója) értelmezése a 

tankönyv 82. oldalán olvasható, itt az összegyűjtött anyag bemutatása értelmében 

használatos. Általa az a cél, hogy a kínai társadalmi, gazdasági fejlődési folyamatot mutassák 

be a tanulók. 

A 9. lecke India földrajzával foglalkozik. Választható a frontális munkaforma tanári 

magyarázattal – ha ez indokolt –, azonban fejlesztési szempontból elsősorban a tankönyvi 

szövegfeldolgozás javasolt. A szöveget a tanár által adott probléma megválaszolására 

használják a diákok! Ez történhet munkacsoportonként differenciáltan, vagy egymás után is 

http://easel.ly/
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feldolgozhatók. Lehetséges problémák például: Hogyan tud az ország 1,3 milliárd embert 

etetni? Miért lett India az ellentétek országa? A képzett indiai ember dilemmája: Menni vagy 

maradni? Minden problémát úgy kell megválaszolniuk a tanulóknak, hogy a válasz részben 

igazolja, részben pedig cáfolja az adott állítást. Úgy is szervezhető, hogy minden problémával 

két csoport foglalkozik, az egyik ellene, a másik mellette gyűjt érveket. Majd a két-két csoport 

összeül, és a tanulók közös válaszokat adnak a problémára. Javasolt, hogy minden csoport 

nagy papírlapokra (például csomagolópapír, flipchart lap) jegyzeteljen, amiket kitesznek a 

táblára a csoportok közti megbeszéléseken, illetve a végső álláspont megfogalmazásakor, 

hogy az egész osztály számára látható, követhető legyen. 

Az összefoglaló órán (10. lecke) javasoljuk az ablakmódszer alkalmazását. A tanulók 

négyfős csoportokban kooperatív módon dolgoznak. Feladatuk, hogy kikeressék az egész 

fejezetből az egy-egy országcsoportra, országra vonatkozó földrajzi ismereteket. A 

csoporttagok az asztal négy oldalára ülnek, és kifektetnek maguk elé egy ív csomagolópapírt. 

A lapot két átlósan húzott vonallal négy részre osztják. Minden tanuló különböző színű filctollal 

az előtte lévő laprészben (háromszögben) dolgozik. Különböző feladatokat kapnak. Országok 

esetében 1. fekvését és természetföldrajzi adottságait, 2. iparát, 3. mezőgazdaságát, 4. 

gazdasági-társadalmi fejlettségét kell feldolgozniuk. Országcsoportok esetében 1. a 

csoportképző jellegzetességet, 2. természetföldrajzi erőforrásait, 3. világgazdasági 

jelentőségét, 4. gazdaságfejlődési folyamatát. Az egyes csoportok munkái jól 

összehasonlíthatók, kiegészíthetők. Érdemes egy kicsit az adatokkal is foglalkozni. A 

munkafüzet függelékéből keressenek a tanulók Ázsiára vonatkozó adatokat, és értékeljék 

ezeket! 

A 11. leckéhez itt nem ajánlunk módszereket, mert nagy valószínűséggel nem külön 

órán kerül feldolgozásra. Azt javasoljuk, hogy az év során alkalomadtán használjuk, amikor 

tartalmilag szükséges. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 7. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 7. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 7. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Ázsia domborzata és Ázsia országai falitérképek; 

 Ázsia vízrajzi és politikai kontúrtérképe; Kína, India, Délkelet-Ázsia országai 

kontúrtérkép; 

 csomagolópapír, flipchart lapok, vastag filctollak, különböző színű Post-it 

lapocskák, táblagyurma. 

Digitális eszközök: 

 projektor, laptop/PC internetkapcsolattal. 
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Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: a gazdaságfejlődés folyamata, a gazdasági fejlettséget 

meghatározó tényezők, centrum és periféria szerepkörök, különböző kultúrák 

szerepe a társadalomban, a tudás szerepe. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ókori Egyiptom és a jelentős 

ázsiai kultúrák (India, Kína, Mezopotámia) – 5–6. évfolyam. 

 Biológia, egészségtan: túlnépesedés – a világ élelmezése, fogyasztási szokások – 

anyag- és energiaválság, környezetszennyezés – környezet leromlása – 7–8. 

évfolyam. 

 Informatika: algoritmizálás – 5–6. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a témakörben többet dolgoznak együtt a tanulók, mint a korábbiakban, így az 

értékelésnek hangsúlyosan erre kell irányulnia. Javasoljuk, hogy az órai közös munkát mindig 

értékeljük szóban, emeljük ki a pozitív elemeit, de csak a kiemelkedően jó munkát jutalmazzuk 

érdemjeggyel. Az órán vagy esetleg az iskolán kívül elkészített közös produktumokat viszont 

mindenképpen érdemjeggyel is értékeljük, hiszen az elkészítésük mögött komoly munka van, 

és a tanulók különféle kompetenciákat használnak a megvalósítás során. A kiselőadások, 

beszámolók értékelésével kapcsolatban lényeges, hogy már a feladat kiadásakor fogalmazzuk 

meg, mik lesznek az értékelés szempontjai. A tartalmon túl fontos az előadásmód (például az 

is, hogy ne felolvasás, hanem élőbeszéd legyen), a szaknyelv használata, a kijelölt időtartam 

betartása, a szemléletesség is. 

A tanítási órák végén (a tanteremből kifelé menet) javasoljuk kipróbálni, hogy mire 

emlékeznek a tanulók az órán elhangzottakból, mondjuk egy országgal kapcsolatban. Ha már 

három lényeges állítást meg tudnak fogalmazni, hat fogalmat (általánost és topográfiait) fel 

tudnak sorolni, akkor elégedettek lehetünk. Ez lehet egyfajta iránymutatás is arra nézve, hogy 

mennyire szabad elmélyedni a tartalmi elemekben. A fejezet tudáselemeinek elsajátítása 

osztályszinten és egyénenként is az ellenőrző feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap 

megoldásához az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 

II.2.2. A 8. évfolyamos tankönyv nagy témaköreinek részletes bemutatása 

Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy melyek a tankönyvi fejezetek és azon belül az egyes 

leckék céljai, hogyan építkezik azokban a tanulói tudás, valamint milyen módszereket ajánlunk 

a feldolgozásukhoz. Természetesen tudjuk, hogy rendkívül eltérő az egyes iskolák, sőt az egyes 

tanulócsoportok, hát még a tanulók helyzete, lehetőségei, ezért a megvalósítás tényleges 

módja erősen igényli a szaktanári mérlegelést. 
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1. fejezet. Helyünk Európában és a Kárpát-medencében 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 
Az Európa- és a regionális (Kárpát-medence-) tudat megalapozása az országok közötti 

együttműködések céljainak, földrajzi alapjainak és napjaink törekvéseinek megismerése által. 

 

A fejezet további céljai: 
 a térszemlélet fejlődése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék 

egészében való földrajzi értelmezésével; 

 az analizáló képesség fejlődése a természetföldrajzi adottságok és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, veszélyek feldolgozásával; 

 az oksági gondolkodás fejlődése a medencejelleg közvetlen és közvetett földrajzi 

következményei, illetve az ember életmódját meghatározó feltételek 

összekapcsolásával; 

 a kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlődése stratégiai tervezéssel 

társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásokban; 

 problémafeldolgozó készség fejlődése mérlegeléssel és véleményütköztetéssel; 

 az időszemlélet fejlődése különböző léptékű földtani, földrajzi, környezeti 

folyamatok elemzésével (medencevidék kialakulása, az ember környezetátalakító 

tevékenysége);  

 a térszemlélet fejlődése a kárpát-medencei és a magyarországi fekvés 

értelmezésével, topográfiai tudásbővüléssel; 

 az információszerzési készség fejlődése adatok, adatsorok, diagramok 

értelmezésével, ábrák és képek elemzésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával; egyéni és csoportos célirányos 

információszerzés tankönyvből, könyvtárban, interneten; 

 a szociális kompetencia fejlődése a medencevidék népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével, valamint 

projektben való tevékenységekkel.  

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. A napnyugta földje, Európa – Európa fekvése és tájai 

2. Tényleg enyhe a mérsékelt övezet? – Földrajzi övezetesség Európában 

3. Európa alkonya vagy új hajnala? – Európa társadalmi és gazdasági képe 

4. Egység a sokféleségben – Az Európai Unió földrajza 

5. Véd vagy korlátoz a hegykoszorú? – Medencejelleg a Kárpát-medencében 

6. Utazás a medenceségben – A Kárpát-medencevidék nagytájai 

7. A birtokba vett medence – Csoportmunka – A medence mint társadalmi-gazdasági 

egység 
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8. Milyen környezetben élünk? – Összefoglalás – Eurázsia nyugati félszigete 

A távoli kontinensek tavalyi megismerése után a 8. évfolyam földrajztanulásának első 

egysége tágabb lakóhelyünket, hazánkat elhelyezi Európában és a Kárpát-medencében. 

Többszintű identitástudatot szeretne tudatosítani a tanulókban: európai polgárok, sőt európai 

uniós polgárok vagyunk, de történelmi múltunk, kultúránk a Kárpát-medence földrajzi 

egységében gyökerezik. Európával részletesen, részeinek földrajzi-környezeti jellemzőivel 

majd a tanév második félévében ismerkednek meg a tanulók. Most csak rátekintenek a 

földrészre úgy, hogy közben felelevenítik mindazt, amit a többi földrésszel kapcsolatban 

tanultak: a szerkezetfejlődést, a földrajzi övezetességi rendszerben való elhelyezkedést és 

annak következményeit. Hangsúlyozzuk, hogy a legtöbb fogalom még megerősítést kap a 

tanév során. Az Európai Unión keresztül megismerik a változó feltételek mellett működő 

sorsközösséget. Azután léptéket váltunk, a Kárpát-medencevidékre fókuszálunk; a tanulók 

megismerik a természetföldrajzi és részben kultúrtörténeti-gazdaságfejlődési egységet. Nem 

cél e témák maradéktalan feldolgozása, sokkal inkább az, hogy értelmezni tudják a különböző 

léptékű és megközelítésű földrajzi egységeket (ti. kontinens – országok közötti kontinens-

léptékű együttműködés – domborzati egység – gazdaság-fejlődési egység, nemzeti/társadalmi 

egység). Szokatlannak tűnhet ez a tartalmi elrendezés, de ezt is a fokozatos tudásépítési 

folyamat indokolja.  

Az 1. lecke földrészünk globális természetföldrajzi áttekintésével, azaz fekvésével és 

nagytájaival foglalkozik. Úgy épül a 7. évfolyamos előzményekre, hogy az új ismereteket 

feladatok elvégzésén keresztül szerzik meg a tanulók; tulajdonképpen alkalmazniuk kell 

mindazt a tartalmi és készségbeli tudást, amit a távoli kontinensek tanulása kapcsán szereztek. 

Új általános fogalom nincs a leckében, viszont annál több (24!) topográfiai fogalmat (határoló 

tengerek, szorosok, hegységek, alföldek) kell feldolgozni. Természetesen ezek mindegyike 

megerősítést kap a későbbi témakörökben, így itt most csak a kontinensek fejlődési 

folyamatának egy legújabb példájaként foglalkozunk velük. Ezenkívül a tájmozaikos felépítés 

érzékeléséhez szükségesek, térképi leolvasásuk, elhelyezésük és tartalmi besorolásuk a 

lényeges (például ősföld, Eurázsiai-hegységrendszer, feltöltött és lepusztított alföldek).  

A 2. lecke a földrajzi övezetességi rendszerben helyezi el a földrészt. A földrajzi 

övezetességi rendszer ismerete és Ázsia tavalyi feldolgozása után szintén felelevenítő és 

megerősítő szerepe van a tananyagrendszerben. Ne feledjük, hogy Európa részeinek 

megismerésekor újra, részleteiben előkerülnek majd ezek a tudástartalmak! Mint ahogyan az 

egész előző tanévben, itt is a földrajzi övezetesség komplex értelmezését erősítjük a 

tanulókban az éghajlatalakító tényezőktől a természetföldrajzi elemeken át az életmódig. 

Mindig az legyen a fő megközelítési mód, hogy a földrajzi övezetességből adódó 

természetföldrajzi jellemzők miben és miként nyilvánulnak meg a tájban, az emberek 

életmódjában, építkezésében, gazdálkodásában és szokásaiban. Egy-egy éghajlati diagram 

(13. oldal 2.3. ábra) elemzésekor ne elégedjünk meg csupán a jellemzők leolvasásával, mindig 

gondoltassuk tovább a tanulókkal! Például ha nagy különbség van egy éven belül a 

csapadékmennyiségben, jussanak el odáig, hogy az mit jelent a mezőgazdaságban, az 
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árvízvédelemben, ha sok az évi csapadékmennyiség, akkor milyen alakú és anyagú háztető 

előnyös; ha nyáron szárazság és meleg van, akkor az milyen földművelési módot igényel és 

hogyan segíti a turizmust. Közben persze gyakorolni kell a földrajzi övezetességi rendszer 

nevezéktanát. Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindig az öv és/vagy terület nevét 

használjuk, az legyen a hívószó az éghajlat és a többi földrajzi jellemző megfogalmazásához 

(ne az éghajlat, mert az csupán egy eleme az övezetességi rendszernek!).  

A 3. lecke Európa társadalmi-gazdasági képét vázolja fel. A tananyag két nagy 

egységre oszlik: a népesség és a gazdaság általános képét ismerik meg a tanulók. A 

népességföldrajzi jellemzőket három probléma köré rendezi a lecke: a népességszám 

változásai, a multikulturális társadalom és az öregedő népességszerkezet. Ezek kapcsolatait, 

okait és következményeit világítja meg, amelyek később, az egyes regionális egységek 

feldolgozásakor megerősítésre kerülnek. Új fogalmak lényegében nincsenek, hiszen a 

jelenségekkel más kontinensek esetében is találkoztak a diákok. Viszont a népesedési 

kérdésekkel kapcsolatban egy problémahalmaz kerül a tanulók elé. Fontos, hogy érezzék a 

probléma súlyát, súlyosságát, de ez ne a reménytelenséget ébressze fel bennük. A megoldási 

elképzelésekről való beszélgetésnek is helyet kell kapnia az órán. Hasonló a helyzet a gazdasági 

kérdéseket illetően is. Nem is a hanyatló gazdasági jelentőség hangsúlyozása a cél, hanem a 

piacgazdaság működésének és az abból adódó feltételláncoknak a megismerése.  

Az európai integráció feldolgozására a 4. leckében kerül sor. Az általános iskolai 

földrajzban ez az egyetlen lecke, ami az Európai Unióval foglalkozik, így kitüntetett jelentősége 

van. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem az integráció történetének és működési 

mechanizmusának a feldolgozása a tananyag, azt a történelem tantárgy valósítja meg a 7–8. 

évfolyamon. Az intézményrendszer is csak annyiban tartozik a földrajztanításhoz, hogy a 

térbeli elhelyezkedését (tankönyv 4.11. ábra) kell ismerniük a tanulóknak, és magyarázatot 

adniuk arra. Az integráció földrajzi szempontú megközelítésére van szükség, gazdasági 

értelmét, célját, lényegét kell megérteniük! Az országok közötti munkamegosztás értelmezése 

(mint az Unió gyökere) elsőrangú szempont a feldolgozás során. A tananyagot a 

szabadságelvek (tankönyv 4.6. ábra) és az uniós tagság előnyeinek értelmezése köré célszerű 

csoportosítani. 

A kontinensméretű gondolkodást a regionális gondolkodás váltja fel, helyünket a 

világban a Kárpát-medencére szűkítjük. Az 5. lecke tulajdonképpen a medencejelleget 

dolgozza fel. A téma kiemelkedő jelentőségű a tananyagrendszerben azért, mert ilyen 

hierarchiaszintű tájmegközelítés nincs másik, és azért is, mert a medencejelleggel összefüggő 

jelenségek, folyamatok alapvetően meghatározzák mindennapi életünket. Fontos, hogy a 

tanulók lássák, a földrajzi övezetességi rendszert hogyan írja át a medence, nemcsak a 

hegységkeretben a függőleges övezetességgel, hanem a medencében is a hegységkeret 

védelmében (például éghajlati elemek) vagy épp annak negatív következményeivel (például 

vízhálózat, vízjárás). A tananyagegység tartalmi szempontból nem választható el a 6. leckétől 

(Utazás a medenceségben), hiszen a keletkezési folyamat eredményeit, a nagytájak 

jellegzetességeit mutatja be. A medencevidék nagytájai egyrészt a hegységkeretet jelentik. A 

Kárpátok tagolása két szempontú, felosztása égtájak szerint (Északnyugati-, Északkeleti-, 
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Keleti- és Déli-Kárpátok) és vonulatok szerint történik. A vonulatokkal kapcsolatban azt kell 

megérteniük a tanulóknak, hogy miért különböző kőzetanyagúak, azaz hogy mely folyamatok 

során keletkeztek, illetve hogyan és miért úgy helyezkednek el egymáshoz képest. Közöttük 

egy időrendi sor is megállapítható: központi vonulat (legidősebb) –› mészkőszirt-vonulat –› 

homokkővonulat –› vulkáni vonulat (tankönyv 6.1. ábra). Szintén időrendi (északnyugatról 

délkelet felé fiatalodó) sorba rendeződnek a belső vulkáni vonulat elemei a kőzetlemezek 

alábukása, a lemezdarabok torlódása következtében kiváltott vulkánossághoz kapcsolódóan 

(tankönyv 6.4. ábra). A hegységkereten belüli süllyedékterület fejlődésével kapcsolatban az 

üledékbélés hangsúlyozása fontos. Előbb tengeri (a mai nagyszerkezet összeállásáig – miocén, 

illetve amíg a Pannon-tenger összeköttetésben állt a „külvilággal”), majd beltengeri (Pannon-

beltenger), azután tavi (kiédesedő beltó), végül folyóvízi, illetve hullóporos (lösz) eredetű 

üledékek keletkeztek. Az üledékképződésnek ez időbeli sorát nem fejti ki a maga logikájában 

a lecke, de kikövetkeztethető a tartalomból.  

A Kárpát-medencevidéket mint társadalmi-gazdasági egységet a 7. leckében ismerik 

meg a tanulók, csoportmunka keretében. A csoportmunka azonban előzetes felkészülésre 

épül, de a feldolgozást a tankönyvi szöveg és feladatok irányítják. Elsődlegesen azt mutatja be 

a lecke, hogy hogyan vette birtokba a medencevidéket a társadalom: milyen és miért olyan 

lett a települési tér, hol és miért úgy művelik a földet, hogyan kapcsolódik össze az erdőirtás 

és a bányászat a medenceszerkezettel, a környezetátalakítással, valamint hogyan esik egybe a 

magyarság élettere a medencevidékkel. Új alapvető fontosságú fogalom nincs a leckében, csak 

megerősíti a tavalyról már ismerteket. Csupán a vásárvonal és a vásárváros fogalmakat 

szükséges értelmezni. 

A 8. lecke a fejezet végi összefoglalást tartalmazza. Részben ismerettérképekbe 

foglalja a legfontosabb földrajzi jellemzőket Európáról és a Kárpát-medencevidékről, részben 

pedig gondolkodtató feladatokon keresztül rendszerezi a tartalmi tudást. 

 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 9 óra. 
Ebből 7 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A korábbi földrajzi tanulmányok alapján elvárható tudás: 
 a kéregszerkezetet alakító folyamatok és a kontinensek fejlődéstörténeti 

modelljének ismerete; 

 éghajlatot alakító és módosító tényezők ismerete; 

 alapvető eligazodás a földrajzi övezetességi rendszerben; 

 a magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipikus tájak 

felismerése jellemzőik alapján; 

 a magyarországi nagytájak felismerése a térképen, elemi szintű hely- és helyzet-

meghatározás, a logikai térképolvasás készsége; 

 áttekintő képzet a kontinensek természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről;  
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 tényleolvasás diagramokról, elemi jártasság az adatelemzésben, következtetés a 

számadatokból; 

 jártasság az irányított ábra- és képelemzésben; 

 a csoportos munkavégzés készsége egy tartalmi cél megvalósítása érdekében. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Mivel a 8. évfolyam első témaköréről van szó, fontos kiemelni, hogy amolyan ráhangoló 

jellegűnek kell lennie, ismét meg kell nyerni a tanulókat a földrajztanulásnak. Ehhez a tananyag 

Európából és a Kárpát-medencéből való szemezgető jellege jó lehetőséget kínál, ám csak 

akkor tölti be ezt a szerepet, ha az ismeretanyag feldolgozásának a szokásosnál kötetlenebb, 

élményszerűbb módszerei is támogatják. Alapvetően a már tudottra építés a legfőbb 

módszertani irányelv, és ne feledjük, hogy a későbbi fejezetekben (témakörökben) szinte 

minden tartalmi elem megerősítést nyer még. Ezért javasoljuk, hogy a tanítási órák elején a 

tanulók olyan feladatokat oldjanak meg, amelyek során pozitív megerősítést kapnak abban, 

amit már ismernek és fel tudnak használni. Például ilyen lehet a tudom, amit tudok táblázat, 

az előfeltevésből kiinduló táblázat kitöltése, a mit gondolsz..., te hogyan tudod..., mit hallottál 

róla? mi a véleményed...? kérdésfeltevés, a mivel támasztanád alá...? kérdésre ténylista vagy 

érvgyűjtemény összeállítása.  

A fejezet másik fontos módszertani eleme a tények térben való elhelyezése, részben 

az európai, részben a kárpát-medencevidéki térben. Három téri léptékben kell egyszerre 

gondolkodni (hiszen még a hazai nagytájakra is hivatkozunk), ami csak akkor lesz eredményes, 

ha alapos térképmunkára épül a tanulási folyamat. Hangsúlyozzuk, hogy ehhez együttesen 

kell használni az Európa, a Kárpát-medence és a Magyarország térképeket. A tanulóknak 

érzékelniük kell a bennfoglaltatási viszonyokat a különböző regionális egységek (Európa – 

kontinensrészek – országok; kontinens-, medencevidék- és nagytáj-léptékek) esetében. A 

különböző jellegű regionális egységek lehatárolása, fekvésének megfogalmazása és azokhoz 

kapcsolódó térképről leolvasható tények (például domborzat, magasság, tagoltság, szerkezet, 

ásványkincs, öv vagy terület) összegyűjtése a térképmunka fókusza. 

Az 1. lecke feladatok megoldására épül. Módszertani vezérfonalát a tankönyv 8. 

oldalának 1. és 2. feladata adja, azaz hogy differenciált csoportmunkában dolgoznak a tanulók 

a tankönyv és az atlasz segítségével, majd a csoportok egyeztetik egymással a megszerzett 

ismereteiket, amit közös vázlatban foglalnak össze. Hat csoport hatféle tartalommal 

foglalkozik. Erre a részre maximum 12-13 percet javasolt fordítani. Azután három-három 

csoportnak kell összevetnie és kicserélnie egymással a megszerzett tudást a fekvéssel vagy a 

felszínnel kapcsolatban, majd vázlatot kell készítenie. Erre a mozzanatra kb. 12-15 perc 

szükséges. A kontinens számokban (A), az Urálon inneni térség (B) és a kontinens határaival 

foglalkozó (C) csoportok készítenek együtt, közös vázlatot. Javasolt, hogy a vázlat ne csak 

szöveges elemeket tartalmazzon, hanem legyen térképvázlat-készítési része is (például a 

szaktanár által kiadott kontúrtérképben). A másik három: a szerkezeti egységek (D), a 

nagytájak (E) és a síkvidékek (F) csoport közös vázlatának javasolt szempontja a 

szerkezetfejlődés (belső erők), a külső erők felszínformálása és a domborzat összefüggése 
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legyen! Ehhez is érdemes szerkezet-domborzati vázlatot készíttetni a tanulókkal. A csoportok 

munkája akkor lesz eredményes, ha a D-E-F. csoportok feladatait felkészültebb, a földrajzi 

logikát már jobban birtokló tanulók végzik. A csoportok tartalmi egyeztetését és 

vázlatkészítését segítenie kell a tanárnak. Praktikus úgy szervezni a munkát, hogy minden 

csoportból két-két „követ” ül össze, és ők egyeztetnek, a helyben maradó csoporttagok pedig 

a térképvázlatok készítésével foglalkoznak. A vázlatok készülhetnek a füzetben is, de javasolt 

azokat csomagolópapírra, flipchart lapokra, elkülönített táblarészekre vagy PowerPointban 

készíteniük a tanulóknak, hogy könnyen bemutathatók legyenek. Az óra harmadik egysége a 

bemutatás: azaz a két csoporttömb tartalmi munkájának (a vázlatnak és a térképvázlatoknak) 

a feltárása és értelmezése. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közös vázlatokat kapja meg 

minden tanuló (például fénymásolatban, Google Drive-on). Ennek pedagógiai üzenete is van: 

a közösen összerakott tudás lesz a tanulásunk alapja. 

A 2. lecke feldolgozása két nagy tartalmi egységre különül. Az éghajlatot meghatározó 

tényezőket alapvetően frontális módszerrel javasoljuk feldolgozni az óra első szűk 

harmadában. Nem tartalmaz ugyan új ismereteket, de most Európa esetében kell alkalmazni 

az előzetes tudást: az Egyenlítőtől való távolság, a nyugatra lévő óceántól való távolság, a 

tengeráramlás és a domborzat szerepét. Szükséges lehet vázlatban vagy táblázatban 

összefoglalni, hogy ezek a tényezők hogyan hatnak és miben nyilvánulnak meg. A 

tengeráramlásokat érdemes modellezni (például az 5. feladatban leírt módon) vagy animáción 

megfigyeltetni a tanulókkal (bár Amerika kapcsán már előkerült a jelenség, de a kialakulásával 

csak a 9. évfolyamon ismerkednek meg). Az óra meghatározó részében a földrajzi övezetesség 

feldolgozása történik, ami többféle módszerrel valósítható meg. Tartalmi tagoltsága miatt 

kínálkozik a csoportmunka, három csoportra bontva: A. éghajlat, B. növényzet, talaj, vízjárás, 

C. életmód. Ebben az esetben elvész a földrajzi övezetességi elemek közötti kapcsolat, amit 

pedig továbbra is szükséges erősíteni. Ezért ezt a megoldást csak abban az esetben javasolt 

alkalmazni, ha az összegzésnél kapcsolatot teremtünk az egyes elemek között frontális 

keretekben. A csoportmunka ajánlott módja: legyenek olyan csoportok is (a logikai 

kapcsolatokat az átlagosnál könnyebben felismerő tanulókból), amelyeknek éppen e 

kapcsolatok feltárása a feladata valamely probléma megválaszolása kapcsán. Például: Miért 

olyanok a jellegzetes lakóházak a mediterrán területen, a sarkköri övben és az óceáni 

területen? Miért olyan a dél-európai, a nyugat-európai és a közép-európai síkvidéki táj képe? 

Milyen lehetőséget ad a társadalom számára a hegyvidék Európa különböző részein? Az óra 

összefoglaló részében ajánljuk, hogy készüljön rendszerező, a tudást összefoglaló táblázat. A 

javasolt rendszerező vázlat a 4. táblázatban12 található. A táblázati összegzés és rögzítés 

megoldható úgy is, hogy a csoportok beszámolója során emeljük ki a kulcsszavakat, és azokat 

folyamatosan írjuk a táblázatba. Viszont nemcsak a kulcsszót kell beírni, hanem az indokát is 

(például ingadozó vízjárás ‹– télen sok, nyáron kevés csapadék; nincs összefüggő talaj ‹– a 

                                                           
12 Hasonló táblázat található a munkafüzet 1. feladatában is. A munkafüzeti táblázat megoldását inkább 
ellenőrzésre ajánljuk azért, mert csak számokat kell beírniuk a tanulóknak, ami gyorsabb ugyan, de a tartalom 
rögzítésére nem alkalmas. 
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hideg miatt hiányoznak a talajképződés feltételei). A munkafüzet sok feladatot kínál az otthoni 

tudásmélyítéshez. 

 

Szempont 
Mediter-

rán terület 
Szárazföl-
di terület 

Mérs. 
szárazföldi 

terület 

Óceáni 
terület 

Hideg 
mérsékelt 

öv 
Sarkköri öv 

Sarkvidéki 
öv 

Éghajlat 
 
 

      

Vízjárás 
 
 

      

Termész. 
növényzet 

       

Talajtípus 
 
 

      

Gazdálko-
dási mód 

       

Építkezési 
mód 

       

 

4. táblázat. Az Európa földrajzi övezetességét összefoglaló táblázat váza 
 

A tartalmi részek bemutatásánál említettük már, hogy a 3. lecke a földrész társadalmi-

gazdasági problémáit tárja a tanulók elé. Ezért, hogy ezeket a nehéz kérdéseket értelmezni 

tudják a 13-14 évesek, nem elég a tankönyvi szöveget elolvasni, hanem beszélgetni kell velük 

a problémákról. Elsősorban azért, mert sokféle gondolatuk van e nehézségekről, és a 

szociokulturális környezetüktől függően igen eltérő módon ítélik meg azokat, sokszor politikai 

nézetekkel átitatva, szélsőségesen. A földrajztanítás során azonban politikailag semlegesen, 

csupán a tényeket és a közöttük lévő kapcsolatokat (okokat és következményeket) kell 

megismertetni a tanulókkal. Feltétlenül mérlegeljék közösen a megállapításokat, a tényeket: 

melyek az pozitív és a negatív vonatkozásai a multikulturális társadalomnak és a társadalmi 

korszerkezet változásának! Akár szét is válogathatnak felirat-cédulákat, és azokat a mérleg 

megfelelő serpenyőjébe tehetik. A lényeg, hogy lássák, minden társadalmi kérdésnek többféle 

nézőpontja van, és nem lehet azokat mindenáron besorolni a „jó” vagy a „rossz” halmazba. 

Folytassanak tanár által moderált vitát arról, hogy megoldás-e az európai népesedési válság 

kezelésére a gerjesztett migráció! Alternatív megoldásként ajánljuk a vita tartalmi 

irányításához a munkafüzet 2. b. feladatában lévő állításokat. Hasznos lehet azok előítéletek 

szempontjából való vizsgálata is.  

Európa hanyatló gazdasági jelentőségének feldolgozása induljon ki adatokból vagy más 

tényekből! Magyarázatukhoz azonban szaktanári segítség szükséges. A piacgazdaság 

értelmezését segítheti, ha a tervgazdálkodással vetjük össze. Ez jól megoldható a tankönyv 19. 

oldali szemelvénye és szövege segítségével. Rendezzék párba a tanulók a kétféle gazdasági 

rendszer jellemzőit táblázatban (5. táblázat)! Ez úgy is megvalósítható, hogy a piacgazdaság 

jellemzőit megértető tanári magyarázat után annak jellemzőit frontális megbeszélés alapján 

beírják a táblázatba, majd a szemelvényből önálló munkával kikeresik a tervgazdaság 

jellemzőit. Kapcsolható a gazdasági fejlettség feldolgozásához a munkafüzet 4. feladata, ami 
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tematikus térképkészítést vár a tanulóktól: az adatokból kell elkészíteniük Európa gazdasági 

fejlettségi térképét. A készítés módjának megbeszélése után magának a térképnek az 

elkészítése házi feladat legyen, mert elég időigényes! (Azonban fejlesztő hatásai miatt 

mindenképpen érdemes élni az általa kínált lehetőséggel.) Az óra végi összefoglalás ne a 

feldolgozás útjának mechanikus ismétlése legyen, hanem valami újszerű megközelítést 

jelentsen, például fogalom- vagy jelenségkártyák logikai sorba rendezését, oksági párokba 

állítását! Érdekes lehet idővonalzót készíteni a 21. századi európai társadalmi és gazdasági 

változásokról. 

 

 Tervgazdaság Piacgazdaság 

Kik a termelési eszközök 
tulajdonosai? 

  

Mitől függ, hogy mit és mennyit 
termelnek? 

  

Mi a termelés fő célja?   

Mi szabályozza a termékek árát?   

Mi szabályozza a munkaerő árát?   

Miért van verseny a termelők között?   

Ki nyeri a termelési versenyt?   

5. táblázat. A tervgazdaság és a piacgazdaság jellemzőit összehasonlító táblázat váza 
 

Az Európai Unió földrajzi vonatkozásaival foglalkozó 4. lecke feldolgozását javasolt 

döntően a tankönyvi lecke szerint, ábra- és térképelemzésekre építeni. Különösen kiemelendő 

az integráció okait bemutató 4.2. ábra, a szabadságjogokat értelmező 4.6. ábra és az Unió 

részesedését bemutató 4.4. ábra. Feltétlenül kerüljön sor a schengeni övezet térbeli 

elhelyezkedésének rögzítésére (az országok a 4.3. ábráról olvashatók le, amit össze kell vetni 

az atlasz térképével)! Az Unió fő befizető és haszonélvező államait bemutató torzított 

térképek (4.9. ábra) értelmezését segítenie kell a tanárnak (noha tavaly már találkoztak a 

tanulók ezzel a szokatlan ábrázolással)! Azokat szintén az Európa országai térképpel együtt 

célszerű vizsgálni azért, hogy a valós területarányokat is lássák a tanulók. A lényeg azonban az, 

hogy érzékeljék az országterületek nagyságának különbségét a két térképen. Pontosabban azt, 

hogy melyik térképen és mennyivel nagyobb az egyes országok területe, hiszen ha a 

befizetések aránya kisebb, mint a kiutalásoké, akkor „nyertesek”, ha nagyobb, akkor inkább 

veszteséges számukra az integráció gazdasági szempontból. Az Európai Unió országainak 

adataiban való búvárkodásra készteti a tanulókat a munkafüzet 2. feladata. A diagramolvasási 

készség pedig a munkafüzet 6. feladatának megoldásával fejleszthető. Tanulságos áttekinteni 

az Unió bevételeinek és kiadásainak a szerkezetét a 4.1. táblázat alapján, hiszen jól látható, 

hogy a bevételek háromnegyed része közvetlenül a tagállamoktól származik, de a kiadások 

(támogatások) nem a tagállamoknak, hanem problémaköröknek vannak címezve. 

Megjegyezzük, hogy az általános iskolai földrajztanításban ez az egyetlen ilyen jellegű 

megközelítés. 

Az eddig említettek mellett szükséges az országok közötti együttműködés témájának 

összekötése a tanulók mindennapjaival. Ebben segíthet a 23. oldali tankönyvi szemelvény 
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listája, azonban ezen túl feltétlenül ajánljuk aktuális hírek bevitelét a tanítási órára, illetve a 

munkafüzet feladatainak megoldását. A tanulók is gyűjthetnek előzetesen híreket internetes 

hírportálokról, televíziós hírműsorokból, esetleg napilapokból. Célszerű kérni, hogy legkésőbb 

az óra előtti napon juttassák el a tanáruknak (például kinyomtatva, e-mailben) azért, hogy fel 

tudjon készülni azok beépítésére a tananyag feldolgozásába. A forrásgyűjtésnek és 

forrásfelhasználásnak ez a módja hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók lássák az iskolai munka és 

a mindennapi élet kapcsolatát, felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan juthatnak a tananyaggal 

kapcsolatos információkhoz a média felhasználásával, és értelmesnek láthatják azt az órai 

feladatot, amihez maguk szolgáltattak anyagot. Az integráció lényege és a mindennapi élet 

közötti kapcsolatteremtést segítik a munkafüzet feladatai (15/3., 16/4. feladatok) is, 

feltétlenül javasoljuk azok tanórai vagy otthoni megoldását. 

A Kárpát-medence természeti adottságait feldolgozó 5. lecke minden módszerét a 

medencejelleg értelmezésének kell alárendelni. A tanulóknak egyrészt meg kell érteniük, hogy 

a medencevidék mai területe csak a harmadidőszak végén (miocénben) állt össze. Ehhez 

földtörténeti időutazásra van szükség, a hatalmas őskontinens (Pangea) feldarabolódásától 

úgy 20 millió évvel ezelőttig. Használható hozzá a tankönyvi szemelvény, az 5.2. és az 5.4. 

tankönyvi ábra. Elkészíthetik a diákok a medencevidék önéletrajzát, amiben a 

medenceszerkezet kialakulásáig kísérik végig az életútját. Ebben az életkorban azonban nem 

könnyű a kőzetlemezek forgolódását értelmezni. A leegyszerűsítés egyik útja lehet egy olyan 

modellezés, ami például a https://www.youtube.com/watch?v=yvIJLN0cthk videójában 

látható. Vagy tényleg időutazásra mehetünk egy animáció segítségével. Például a 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4&t=107s animáció ugyan az egész Földet 

mutatja, de ráfókuszálhatunk Közép-Európa területére. A medencejelleg a Kárpátok 

kiemelkedésével és az ívén belüli süllyedékterület fokozatos töltődésével teljesült be. Ebben 

a tanulóknak a fejlődéstörténet eredményét kell észre venniük, és felfedezniük a 

következményeit. Ezt célszerű vázlatra építeni, ami összerendezi a fő összefüggéseket. 

Például: lemezdarabok torlódása, alábukás –› vulkánosság; hegységperem és süllyedékterület 

–› feltöltődés –› vastag üledéktakaró –› gazdag felszín alatti vízkészlet. A medencejelleg 

azonban nemcsak a szerkezet-domborzatban nyilvánul meg, hanem az éghajlatban, az 

időjárásban és a felszíni vízrajzban is. Ennek feldolgozása az óra második részének a feladata. 

Itt azt kell látniuk a tanulóknak, hogy a földrajzi övezetességi rendszerben megismert térbeli 

tendenciákat miként módosítja a domborzat. Ennek belátásához használjuk az 5.1. és 5.3. 

táblázatokat, valamint az 5.7. ábrát! Az ábra elemzése során a tengerszint feletti magasság és 

a medence közepétől való távolság oszlopaiból érdemes kiindulni, s megnézetni, hogy a 

táblázatokban lévő adatok miként igazolják a medence módosító hatását. (Képzeti segítséget 

nyújthat a munkafüzet 3. feladatában lévő felszínprofil, azaz keresztmetszeti ábra.) Ehhez 

persze meg kell keresni a megnevezett városokat a medence térképén. A jellemző 

szélirányokat a domborzati térkép és az 5.8. ábra térképvázlatának összevetésével 

magyarázzák a diákok! Javasoljuk, hogy a vízrajzi vonatkozásokat problémafelvetéshez 

kapcsolódóan pármunkában dolgozzák fel. Gyűjtsenek érveket azokhoz az állításokhoz, hogy 

https://www.youtube.com/watch?v=yvIJLN0cthk
https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4&t=107s
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vízrajzi szempontból előnyös, illetve hátrányos a medencehelyzet! Minden érvet támasszanak 

alá térképről, adatsorból, tankönyvi szövegből kiolvasott tényekkel! 

A 6. lecke továbbgondolja az előző tartalmait. A hegységkeret megismerésekor 

feltétlenül rajzoljanak térképvázlatokat a tanulók! Ne csak a Kárpátok részeit (hasonlóan a 

6.3. ábrához), hanem a vonulatait is rajzolják be színessel! A hágó és a szoros fogalmának 

tisztázásában segít, ha a tanulók modellezik azokat homoktálcán. A szoros kialakulására 

kérhetünk magyarázatot a 6.5. és a 6.7. ábra alapján. Keressenek példákat hágóra és szorosra 

a Kárpát-medence domborzati térképén! Az óra utolsó egyharmad részét célszerű az ember 

környezet-átalakító tevékenységének a feldolgozására fordítani. Ebben két lényeges elem van: 

az erdőirtás-telepítés és a vízrendezés. Megosztható a tanulók között a két téma 

csoportmunkával vagy rétegmunkával. Mindkét téma alkalmas tanulói kiselőadásokkal való 

feldolgozásra is, de csak tanári irányítással. Az legyen a feldolgozás szempontja, hogy miért 

tette az ember és hogy elérte-e vele a céljait. A diákok megnézhetik a beavatkozások pozitív 

(például erdőirtás: faanyag, művelhető földterület; vízszabályozás: mocsarak, lápok 

megszűnése, kiszámíthatóbb vízjárás, művelt földek és települések védettsége) és negatív 

(például erdőirtás: gyorsan leszalad a víz, felszínpusztulás; vízszabályozás: talaj kiszáradása, 

szikesedése) következményeit is.  

A 7. lecke feldolgozását csoportmunkára építi a tankönyv. A témát a csoportok 

választhatják meg, de csak a tankönyvben kínált öt téma (A. települések, B. földművelés, C. 

vízszabályozás, D. bányászat, E. népesség) közül választhatnak, hiszen meg kell ismerniük az 

órán a medencevidék társadalmi, gazdasági egység jellegét. A választást irányítani szükséges 

abban a tekintetben, hogy mindegyik témával foglalkozzon legalább egy csoport. A tankönyvi 

szövegek és feladatok a tartalmi munkát irányítják, erre mindenképpen fel kell hívni a tanulók 

figyelmét már az előzetes feladatkiadáskor. Javasolható, hogy az adott tanórára hozzák 

magukkal a tanulók a már összegyűjtött, válogatott anyagot pendrive-on vagy már ppt-

sablonba elmentve. Az órán a bemutató összeállítása történjen (kb. 20 perc), a többi idő a 

bemutatáshoz szükséges. A beszámolók digitális technikát igényelnek, ezért a legcélszerűbb 

az órát gépteremben tartani, de a projektorral való kivetítés lehetőségét így is jól át kell 

gondolni. Az órai feldolgozás digitális módszere nem mindenhol oldható meg, bár az lenne a 

lényege, hogy a diákok közösen dolgozzanak fel és mutassanak be egy témát. Ebben az 

esetben előzetesen összeállított, szemléltetett kiselőadást kérjünk a tanulóktól! 

A témakör (fejezet) összefoglalásához készült a 8. lecke. A lecke iránymutatása szerinti 

feldolgozás csupán egy lehetőség a sok közül, a tanulók tudásához való alkalmazkodás módját 

csak a szaktanár tudhatja. A téri dimenziók értelmezését és rögzítését, valamint a folyamatok 

okainak és következményeinek több szempontú megközelítését tartsuk szem előtt! 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 8. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 8. osztályos földrajzi munkafüzet; 
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 8. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Európa domborzata és Kárpát-medence domborzata falitérképek; 

 Kárpát-medence dombortérkép; 

 Kárpát-medence kontúrtérképek szókártyákkal; 

 flipchart tábla papírral, tollakkal; 

 csomagolópapír, vastag filctollak; 

 kontúrtérképek fénymásolatban (Európa vízrajza, Kárpát-medencevidék vízrajza); 

 vázlatok, összefoglaló táblázatok fénymásolatban; 

 homoktálcák. 

Digitális eszközök: 

 laptop/PC internetcsatlakozással, projektor; 

 digitális térképek. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: lemeztektonikai folyamatok, medencejelleg, földrajzi 

övezetességi rendszer; Kárpát-medence mint gazdasági-társadalmi tér, az 

integrációk fokozatai és fajtái, Európai Unió, tervgazdaság és piacgazdaság; 

rendszerszemlélet fejlesztése – 9–10. évfolyam. 

 Természetismeret: éghajlatot alakító és módosító tényezők; éghajlati övezetesség; 

magas- és középhegyvidék, dombvidék, feltöltött síkság; magyarországi nagytájak; 

vízgyűjtő terület; tényleolvasás térképről, diagramokról; adatelemzés, 

következtetés számadatokból; irányított ábra- és képelemzés – 5–6. évfolyam. 

 Erkölcstan: európai és magyar identitás, Európai Unió, kereszténység – 7–8. 

évfolyam. 

 Történelem és állampolgári ismeretek: Európa és hazánk a történelmi korokban – 

5–6. évfolyam; a nemzetállamok és az önkényuralom kora földrészünkön, 

Magyarországon – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a témakörben alapvetően hazánk Európában és a Kárpát-medence földrajzi egységében 

való elhelyezése történik, az ismeretek egy része a későbbiekben még megerősítésre és 

mélyítésre kerül. Ezért nem baj, ha a tanulók nem emlékeznek minden részletre. Ne is ez 

legyen a cél, hanem az, hogy biztonsággal tudják térben elhelyezni az információkat! Ez 

részben a topográfiai tudás ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt, részben viszont az 

identitásépítésre, ami nehezen mérhető és számszerűen nem értékelhető. Viszont a közös 

munkavégzés minőségét a támogató szóbeli értékelés mellett célszerű érdemjeggyel is 

kifejezni. A véleményformáltató módszerek tartalmi eredményét és hatékonyságát tanulói 

önértékelés és tanári értékelés formájában is fogalmazzuk meg! 
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A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is ellenőrző 

feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanítási óra szükséges. 

2. fejezet. Életterünk és életünk Magyarországon 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozódása az egyre bővülő térre vonatkozó 

tudásszerzéssel; a haza- és a nemzettudat formálódása. 

 

A fejezet további céljai: 

 a nemzettudat fejlődése a népesedési kérdésekben való földrajzi alapú 

tájékozódással, a problémák megoldási lehetőségeinek keresésével; 

 a térszemlélet fejlődése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék 

egészében való értelmezésével, a különböző hierarchiaszintű tájak viszonyának 

értelmezésével; 

 az oksági gondolkodás fejlődése a nagytájak földrajzi jellemzőinek összevetésével, 

valamint a népesedés, a településhálózat, a gazdasági élet ágazatai 

térstruktúrájának történeti értelmezésével (összehasonlító földrajzi elemzés, 

illetve a jellemzők okainak és következményeinek összekapcsolása); 

 az állampolgári szemlélet fejlődése a munkaerőpiaci helyzetkép, a népesedési 

kérdések, a családdal és az állampolgárral kapcsolatos földrajzi tények, 

összefüggések megismerésén keresztül; 

 a médiatudatosság és a digitális kompetencia fejlődése internetalapú 

szolgáltatások célirányos használatával (például tények, adatok, képek, 

idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

 Nem csak puszta a róna – Az Alföld és a Kisalföld 

 Kapocs a magashegység és a síkvidék között – Az Alpok lába és a Dunántúli-

dombvidék 

 Hegységek nyugatról keletre – Középhegyvidékek Magyarországon 

 A szűkebb hazánk – Projektmunka – Mutassuk be a lakóhelyünket! 

 Sikerek tengerpart és sípályák nélkül – Hazánk idegenforgalma 

 Mi majd’ tízmillióan – Hazánk népessége 

 Fogyunk, öregszünk, vándorlunk – Népességmozgások hazánkban 

 Hogyan élünk itt? – Települések Magyarországon 

 Így élünk mi itt – Összefoglalás – Hol élünk, hogy élünk? 
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A Kárpát-medencevidék mint földrajzi egység megismerése után ebben a témakörben 

(fejezetben) a magyarországi nagytájak földrajzi jellemzőinek összehasonlító megismerésére, 

illetve a népesség és a települési tér problémaközpontú megismerésére kerül sor.  

Tartalmi szempontból a nagytájak feldolgozásának sok előzménye van, hiszen a 

környezetismeret és a természetismeret tantárgy keretében már megismerkedtek vele a 

diákok. Akkor azonban főként a természetföldrajzi jellemzés volt a tanulás célja, a tanulók 

azon keresztül ismerkedtek a térképpel, tanulták meg a térképi információszerzés módszereit, 

sajátították el a tájjellemzés algoritmusát. Most a hazai nagytájak feldolgozása során építünk 

ezekre az előzetes ismeretekre és készségekre. Azonban semmiképpen nem a nagytájak 

újratanításáról van szó, hanem kiegészítjük a róluk való tudást újabb elemekkel, más 

nézőponttal. Ezt szolgálja a nagytájakat feldolgozó 1–3. lecke egységes metodikai eszköztára, 

mozaikos tananyagszerkezete. A tanulók már túl vannak a tájleírásokon, most fel kell 

eleveníteniük a tájakról való ismereteiket a képi és a szövegdobozokba foglalt rövid 

információk alapján. Majd ezeket az ismereteket szintetizáljuk azáltal, hogy összehasonlítjuk 

egymással a hasonló típusú tájakat: az Alföldet a Kisalfölddel, a Nyugati-peremvidéket a 

Dunántúli-dombvidékkel, az Északi-középhegységet a Dunántúli-középhegyvidékkel. A 

nagytájakkal alapvetően mint szerkezet-domborzati egységekkel foglalkozik a tankönyvi 

szöveg és ábraanyag, az éghajlati, vízrajzi, növényzeti és talajadottságok feldolgozását 

feladatok segítik (kivéve a hegységeknél, ott törzsszöveg is tartozik hozzá). Mindhárom 

leckében egységesen három szerkezeti elem van: tájak mozaikja (szövegdobozok képekkel, 

ábrákkal), a tájak nagytájainak összehasonlítása (táblázattal) és városok, nevezetességek, 

értékek mozaikja (szövegdobozok térképpel), ami azt is jelzi, hogy ezeket célszerű hasonló 

tartalmi logikával és módszerrel feldolgozni. 

Ebben a három leckében ugyan sok topográfiai név van, de többségük már ismert, 

most csupán megerősítésre kerülnek. Itt térünk ki a névhasználatra. A középhegység és a 

középhegyvidék nem szinonim fogalmak, ezért nem használhatók egymás helyettesítésére 

(ahogyan ezt kívánta a kísérleti tankönyvek kipróbálóinak egy része). A hegyvidék kifejezést 

akkor használjuk, ha a táj önálló nagytáj, így a Dunántúli-középhegyvidék esetében ez a helyes 

(hiszen hazánk egyetlen olyan nagytája, amely teljes egészében az ország területén van). A 

hegység fogalom használata akkor indokolt, ha az egy nagyobb egység része, mint ahogyan az 

Északi-középhegység résztája az Északkeleti-Kárpátoknak. Hasonló a dombvidék fogalom 

használatának elve is. A Dunántúli-dombvidék önálló nagytáj, aminek a területén 

középhegységek (lásd Mecsek, Villányi-hegység) és alföldek (lásd Belső-Somogy) is 

váltakoznak dombságokkal (például Baranyai-dombság). A Nyugati-peremvidék név sem 

helyettesíthető az Alpokaljával, mert ez utóbbi csak része az előbbinek. Az Alpokalja a Keleti-

Kárpátok legkeletibb nyúlványa, két hegysége (az alapvetően óidei Soproni- és a középidei 

Kőszegi-hegység) az alpi hegységképződés során újraformálódott. A Nyugati-peremvidékhez 

azonban e hegységeken kívül hegységperemi dombvidékek (például Nyugat-Zalai-dombság) 

és síkságok (például Vasi-hegyhát, Sopron–Vasi-síkság) is tartoznak. Megjegyezzük, hogy a 

Nyugati-peremvidék jelölésére a Nyugat-magyarországi-peremvidék elnevezés is 

meghonosodott a közoktatásban. Azért nem ezt használja a tankönyv, mert hosszúsága miatt 
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nehezen megjegyezhető a tanulók számára, ráadásul nem a medencevidékben, hanem az 

ország területében való gondolkodást sugallja, ami természetföldrajzi szempontból nem 

indokolható. 

Az 1. lecke a síkvidéki nagytájakkal, az Alfölddel és a Kisalfölddel foglalkozik. Célja, 

hogy a tanulók érzékeljék a Kárpát-medencevidéken jellemző síkságok két nagy csoportjának 

(hordalékkúpok és tökéletes síkságok) különbségeit, összefüggésben a medenceszerkezettel 

(ti. hordalékkúpok a medenceperemeken, ahol a folyók esése hirtelen lecsökken). Egy másik 

kettősséget is meg kell láttatni velük: a síksági tájakat hol homok (ahol egykor folyók 

kalandoztak, és lerakták a hordalékukat), hol lösz (ahol a jégkorszaki hullóport a füves 

növényzet megkötötte, és a lösztakaró meg is maradt) magasíthatja. A tanúhegy keletkezése 

(tankönyv 43. oldal 7. szövegdoboz) részletprobléma, de a gyerekek számára érdekes és 

tanulságos, hiszen a belső és a külső erők „harcának” szép példája. A kettősségek harmadik 

vonulata a természetes táj és a kultúrtáj kapcsolatának felfedeztetése. Fontos, hogy a tanulók 

lássák, melyik típusú természetes tájból milyen kultúrtáj lesz, és legfőképpen azt, hogy miféle 

beavatkozások következményeként történik ez. Érdemes is különböző példákat hozni, például: 

folyó menti tökéletes síkság, amire lösz telepedett (Nagykunság analógia), folyó menti 

tökéletes síkság, aminek lecsapolták a felszíni vizeit (Hortobágy analógia), feltöltött süllyedék, 

amire hordalékkúp homokja telepedett (Kiskunság analógia), feltöltött hordalékkúp, amire 

kavicsot teregettek a folyók (Szigetköz példája). A kettősség negyedik nézete – és egyben 

szintézise – a két nagytáj összehasonlítása, a közöttük lévő hasonlóságok, különbségek és azok 

okainak számbavétele (a 44. oldal táblázatának segítségével), illetve térbeli elhelyezése. 

A 2. lecke a dombvidéki nagytájakkal foglalkozik, alapvetően a Nyugati-peremvidéket 

és a Dunántúli-dombvidéket hasonlítja össze. Elsősorban azt kell megérteniük a tanulóknak, 

hogy a dombvidékeknek kétféle eredetű csoportja van a Kárpát-medencevidéken: a 

hegységperemeken döntően a lepusztító munka következményeként, a folyók felszabdalása 

által (lásd Alpokalja), a medencebelsőben pedig a süllyedékterületek feldarabolódásával 

(például Külső-Somogy, Tolnai- és Baranyai-dombság) keletkeztek. E két folyamatot dolgozzák 

fel a tankönyvben a 46. oldali 3. és 4. szövegdobozok rövid szövegei és ábrái (hegységperem 

–› folyó esése csökken –› hordalékkúp –› felszabdalódása folyók által –› dombság; süllyedék –

› tengeri, beltavi feltöltődés üledékekkel –› törések –› rögökre darabolódás sakktáblaszerűen 

–› dombvidék).  

A 3. lecke a magyarországi hegyvidéki nagytájakkal foglalkozik, az Északi-

középhegységet és a Dunántúli-középhegyvidéket hasonlítja össze. Célja, hogy a tanulók 

érzékeljék a különbséget a középidei, rögökre töredezett hegyvidék és a Kárpátok 

harmadidőszaki, belső vulkáni vonulatának rögösödött középhegysége között. A nehézséget 

az jelenti, hogy mindkét hegységvonulatban vannak a hegység egészétől eltérő elemek: a 

Dunántúli-középhegyvidéken a negyedidőszaki vulkáni elemek, az Északi-középhegységben 

pedig az üledékes kőzetekből felépülő hegységek jelentenek színező elemeket. Azonban a 

hangsúlyt a vonulatok különbségének megértetésére (nem a színező elemekre) kell helyezni! 

Szükséges lehet kitérni az órán arra, hogy topográfiai elhelyezkedése miatt a Visegrádi-

hegység a Dunántúlon van, de szerkezeti értelemben az Északi-középhegységhez kapcsolódik. 
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Az Eperjes–Tokaji-hegység névhasználat szokott gondot okozni a különböző forrásokból 

származó információk összevetésekor. Semmiképp nem azonos a Zempléni-hegységgel, ez 

utóbbi csak a hegység magyarországi tagjának a neve.  

A 4. lecke a lakóhely földrajzát dolgoztatja fel a tanulókkal projektben. Földrajza alatt 

most kiemelten a földrajzi látnivalóit, értékeit értjük. Ebben a feladatban az iskola települése 

jelentse a lakóhelyet (hiszen a lakóhely különböző lehet egy osztály tanulói között)! 

Természetesen a vizsgált és bemutatott terület túlnyúlhat a település közigazgatási határán, 

hiszen a tényeket földrajzi kapcsolataikban kell bemutatni, a település természetföldrajzi 

értékei a tájhoz (akár a nagytájhoz is) kapcsolódnak, a helyi kulturális, történelmi értékek 

pedig nem ragadhatók ki az országrész vagy az egész ország, a régió történelméből.  

A helyi értékek feldolgozása után azoknak az értékeknek a számbavétele történik az 5. 

leckében, amelyek miatt külföldi emberek milliói keresik fel országunkat. A lecke három nagy 

tartalmi egységre tagolódik: a turizmus számokban, a turizmus funkcionális típusai és a 

gazdasági ág nemzetgazdasági szerepe. Megjegyezzük, hogy a turizmus és az idegenforgalom 

kifejezéseket a tankönyv szinonimaként használja (szemben a korábbi tartalmi, irányultságára 

utaló megközelítésekkel). A turizmus szempontjából fontos értékek számbavétele és 

jelentőségük felismerése az identitás fejlődése szempontból is kiemelkedő jelentőségű 

(többek között ezért került ebbe a fejezetbe két ilyen megközelítésű lecke is, még a társadalmi 

és gazdasági problémák feldolgozása előtt).  

A magyarországi népesség földrajzi vonatkozásait két lecke dolgozza fel. A Mi majd’ 

tízmillióan című 6. lecke a népesség összetételével foglalkozik oly módon, hogy bemutat 

különböző életutakat, családtípusokat, munkaerőpiaci helyzeteket, felekezeti megoszlást és 

nemzetiségeket. A Fogyunk, öregszünk, vándorlunk című 7. lecke pedig főként számszerű 

adatok köré csoportosítja az ismeretanyagot. Tartalmi előzményei vannak a témának a 

kontinensek földrajzából a 7. évfolyamról, illetve a 8. osztályos 1. fejezetből, de a 

magyarországi vonatkozásai teljesen újak (sem természetismeretből, sem földrajzból, sem 

történelemből nem szerepelt korábban tananyagként). A 6. lecke tartalmi gerince a család. 

Szemelvények mint esettanulmányok érzékeltetnek három különböző életutat egy család 

három generációjának képviselőin keresztül: a tanulókkal egykorú kisvárosi fiatal, faluról 

származó édesanyja és falusi nagymamája példáján. Megismerésükön keresztül a tanulók 

eljuthatnak részben a családtípusokhoz (6.4. ábra), részben pedig a munkaerőpiaci 

helyzetekhez, a foglalkozási rétegekhez (6.7. ábra). Az állampolgári nevelés szempontjából is 

fontos feladat a helyes foglalkoztatottsági fogalmak kialakítása a tanulókban. A diákok esetleg 

szembesíthetők azzal, hogy a társadalom vagy a média egy része hibásan használja e 

fogalmakat, így a hozzájuk kapcsolódó nézetek, értékítéletek tévesek lehetnek. A 7. lecke 

főként a népességfogyással, a társadalom elöregedésével és mobilitásával foglalkozik. 

Alapvető megközelítési módja az, hogy milyen okok és tendenciák állnak a természetes fogyás, 

a növekvő várható élettartam, illetve a népesség területi átrendeződésének a hátterében, s 

ha ezek hosszú távon fennállnak vagy erősödnek, milyen társadalmi (demográfiai, 

munkaerőpiaci) problémákhoz vezethetnek. Rendkívül fontos tananyag, mert sokféle 

gondolat, nézet van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, sokféle értékrend nyilvánul meg a 
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mai magyar társadalomban, amelyek egy része nem a tényeken vagy azok helytelen 

értelmezésén alapszik (például migráns, bevándorló, menekült, menedékkérő fogalmak 

zavara). 

A 8. lecke a magyarországi települési térrel foglalkozik. A településtípusokkal és a 

településhálózat fogalmával már találkoztak a tanulók regionális földrajzi tanulmányaik során, 

de azok hazai adminisztratív besorolásával (8.1. táblázat, 8.4. ábra) még nem. Most azt kell 

megérteniük, hogy a települések rangja nemcsak a lélekszámtól függ, hanem a funkcióktól is, 

annak ellenére, hogy besoroljuk azokat lakosságszám alapján is (lásd tankönyvi 8.1. táblázat). 

Érdemes tisztázni, hogy falu és község ugyanarra vonatkozik, csak más szempontú fogalommal 

kifejezve (az első településföldrajzi, a második közigazgatási megközelítésű). A lecke fő 

megközelítése a faluból várossá alakulás folyamata (visszautalás az urbanizációra), illetve a 

kétféle településtípus egymással való kapcsolata (8.2. ábra). A lecke második nagy egysége az 

egyes településtípusok leírása helyett a különböző típusokon jellemző életmód bemutatása. 

A falvak (óriásfalu, aprófalu), tanya és városok (agglomerációs város, nagyváros, budapesti 

kerület) szemelvényekből kiolvasható, hogy mi a szerepük és milyen ott az életforma. A 

tankönyvi szemelvények (69–71. oldal) az esettanulmányok szerepét töltik be, amikhez 

adatsorok és képek kapcsolódnak, így járulva hozzá a helyes fogalmi képzetek kialakulásához.  

Az összefoglaló 9. lecke összerendezi a nagytájakkal kapcsolatos természetföldrajzi 

ismereteket, illetve feladatokon keresztül tekinti át a népesség- és településföldrajzi 

tananyagot. 

 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 10 óra. 

Ebből 8 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás  

A természetismeret és a földrajz tantárgy eddigi tanulása eredményeképpen elvárható tudás: 

 a Kárpát-medencevidék és Magyarország nagytájainak, hazánk megyéinek, néhány 

nagyvárosának ismerete;  

 a középhegység, a karsztvidék, a feltöltött alföld tipikus tájak felismerése kép, 

térkép és leírás alapján; 

 a hegységek és a felszín alatti vizek típusainak ismerete; 

 Magyarország megyéinek, néhány városának ismerete, azonosítása a térképeken; 

 a lakóhely elhelyezése a térben, alapvető földrajzi jellemzőinek ismerete; 

 a népesség fő jellemzőinek ismerete, a korfa értelmezése; 

 a gazdasági ágazatok az országok életében való szerepének ismerete, és 

kapcsolataik felismerése különböző példákban; 

 a tájjellemzés algoritmusának ismerete és alkalmazási készsége; 

 a földrajzi-környezeti problémák felismerési készsége; 

 egyéni és csoportos célirányos információszerzés tankönyvből, könyvtárban, 

interneten; problémafeldolgozás mérlegeléssel és véleményütköztetéssel; 

 a magyarországi nagytájak, megyék, városok felismerése a térképen;  
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 hely- és helyzetmeghatározás; a logikai térképolvasás készsége domborzati és 

tematikus térképeken. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A 2. fejezet feldolgozásának fő fókusza az elemzés: a nagytájak esetében az összehasonlító 

elemzés, a népességi és a települési témákban pedig a jelenség- és/vagy folyamatelemzés. Az 

elemzések során szükséges feleleveníteni a korábban (évekkel korábban) megszerzett tudást, 

arra kell ráépíteni az új elemeket, de nem elsősorban tényekként, hanem folyamataikban és 

összefüggéseikben.  

Az alföldi tájak kialakulásának folyamatát az 1. lecke feldolgozása során célszerű 

modellezésre építeni (kb. 20 perc). A feldolgozás sorrendjét kijelölik a számozott 

szövegdobozok: hordalékkúp-képződés –› homokmozgás –› ártér feltöltődése –› löszképződés 

–› tájrendezés (erdőirtás, folyószabályozás) –› szikesedés –› tanúhegy-képződés. Közülük a 

hordalékkúp-képződés, a homokmozgás, az ártér feltöltődése és a tanúhegy keletkezése 

könnyen és látványosan modellezhető homokasztalon. Mindenképpen javasolt a folyamat-

modellezés, ami legeredményesebben 4–6 fős kiscsoportokban homoktálcán végezhető 

(minden csoport egyidőben végzi mind a négy modellezést). Ha mind a négy folyamatot 

modellezzük, akkor célszerű módosítani a sorrendet, a végére hagyva a vizes folyamatokat, 

hogy ne kelljen tálcát, homokot cserélni. A hordalékkúp képződését és az ártér feltöltődését 

egy modellen is tanulmányoztathatjuk. Megoldható a modellezés forgószínpadszerűen is a 

tanterem négy sarkában, ebben az esetben azonban „tanársegédekre” lesz szüksége a 

szaktanárnak. Az óra második felét az alföldi nagytájak összehasonlítására szükséges 

fordítani. Olvassák el a tanulók a tankönyv 43. oldalán lévő tanulási praktikát, csak azután 

lássanak hozzá a 44. oldali táblázat tanulmányozásához (kb. 7-8 perc)! A feldolgozás lényeges 

eleme, hogy az információkból mondatokat alkossanak a gyerekek (lásd a 44. oldal lap tetején 

lévő tanulási praktikát!), hiszen ennek a módszernek a későbbiekben is lesz jelentősége. A 45. 

oldali tartalmakkal az óra utolsó 10 percében foglalkozzanak a diákok! A hozzá kapcsolódó 7. 

feladatnak minden valószínűség szerint nem tudják minden részét megoldani az órán. Addig 

célszerű eljutni, hogy az információk és az atlasz térképeinek tanulmányozása alapján közösen 

tervezzenek a gyerekek egy hozzávetőleges kirándulási útvonalat. A meggyőző érvek (c. 

feladatrész) és a reklámszöveg összeállítása (d. feladatrész) lehet házi vagy differenciált, 

szabadon választható feladat, amivel a következő óra elején feleleveníthetők az alföldekre 

vonatkozó tartalmak. A topográfiai fogalmak rögzítéséhez jól használható a munkafüzet 4. és 

5. feladata. 

A 2. és a 3. lecke felépítése nagyon hasonló az elsőhöz. A dombságok és a hegységek 

feldolgozása során azonban több figyelmet kell fordítani a térképmunkára, akár olyan 

feladatokban is, ahol az alföldi topográfiai fogalmakat, illetve éghajlati, talajtani és növényzeti 

vonatkozásokat is gyakorolhatják a tanulók (például összehasonlítva a dombvidéket az 

alfölddel). A 48. oldali és az 52. oldali összehasonlító táblázatot ezúttal pármunkában 

dolgozzák fel a tanulási praktika ajánlása szerint! A hegységeknél a térképvázlat-készítésen 

legyen a hangsúly (lásd 51. oldali tanulási praktika)! A kőzettani ismeretek felelevenítését 
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szolgálhatja, ha a hegyvonulatokat felépítő kőzeteket kiválasztják a tanulók a 

kőzetgyűjteményből. Még tanulságosabb, ha homokasztalon kirakják a középhegységek 

vonulatait jellegzetes kőzeteik mintáiból. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy legyen 

elegendő mennyiségű példány a leggyakoribb kőzetekből (mészkőből 10 db, andezitből 5 db, 

gránitból 2 db, bazaltból 2 db). Ha igazán igényesen akarjuk megoldani, akkor még a 

kőzetminták típusára, korára, színére is figyeljünk! A téri készségek fejlesztésében hasznos 

lehet a Dunántúli-középhegyvidékről való keresztmetszet készítési feladat (munkafüzet 5. 

feladat) megoldása (akár házi feladatként is). 

A Mutassuk be lakóhelyünket! című 4. lecke projektjét jóval (praktikusan két-három 

héttel korábban) a feldolgozási óra előtt szükséges kiadni a tanulóknak. A tanítási órát csak a 

bemutatásra, az elemzésre és az értékelésre fordítsuk! A feladatkijelölés alkalmával feltétlenül 

át kell beszélni a tanulókkal, hogy mi a feladat tartalmi célja, a csoportok hogyan szervezzék a 

munkájukat és milyen elvárásaink vannak a készülő prospektusokkal kapcsolatban. Ehhez a 

tankönyvi lecke tulajdonképpen minden segítséget megad. Megoldás lehet, hogy a csoportok 

már a feladatkiadáskor elosztják egymás között a kínálkozó témákat, így minden csoport 

máson dolgozhat (például természeti, kulturális, történelmi látnivaló, vagy ezek a dolgok 

vannak a lakóhelyünkön a gyerekekért, a családokért, az egészséges életmód, a 

fenntarthatóság vagy a szórakozás érdekében). A prospektus helyett plakátot, reklámot is 

készíthetnek a tanulók. A felkészülésben ne hagyjuk magukra a csoportokat, menetközben 

tájékozódjunk arról, hogy hol tartanak! Javasolt az időtervet a feladat kiadása után néhány 

nappal bekérni, és az abban lévő beosztásnak megfelelő időpontokban rákérdezni a 

feladatvégzésre. Ugyancsak praktikus, ha a bemutató előtti napig bekérjük a munkákat 

(legalább megtekintésre).  

Az idegenforgalom (5. lecke) feldolgozásának legyen kiemelkedő szempontja az 

élményszerűség! Javasoljuk, hogy a turizmus fajtáinak tartalmi különbségeit képzeletbeli 

riportokkal vagy interjúkkal dolgozzák fel a tanulók. A riport ebben a feladatban azt jelenti, 

hogy egy érdekes eseményről, elképzelt helyszínről tudósítanak, megkérdeznek illetékeseket 

élményeikről, tapasztalataikról. Az interjú pedig két vagy több ember beszélgetése 

információszerzés céljából. A turizmus egy-egy fajtáját (például az 5.5. ábra táblázata szerint) 

bemutató tanulócsoportok kaphatnak azonos szempontokat a megvalósításhoz: szerezzenek 

információkat például arról, hogy a turista mennyi ideig tartózkodik hazánkban, miért jött ide, 

mit csinál, honnan van tudomása a lehetőségekről? Ebben a feladatban a tanulóknak 

tanulmányozniuk kell a tankönyvi lecke megfelelő részeit, azok alapján megtervezniük a 

beszélgetést vagy a riportot. A bemutatások után pedig közös munkával fel kell tárni a 

turizmus fajtái közötti lényegi hasonlóságokat és különbségeket, ami segíthető összehasonlító 

táblázattal. Megoldás lehet a munkafüzet 5. feladatának beépítése is, amiben az 

idegenforgalmat vonzó és taszító tényezőket kell összegyűjteni. Az idegenforgalmi régiók 

feldolgozásának alapja legyen az 5.8. ábra térképvázlata és a hozzá tartozó 10. feladat! 

Készítsenek a tanulópárok (vagy kiscsoportok) listákat a kiemelkedő régiók leglátogatottabb 

helyeiről! Az alulteljesítő régiók esetében pedig próbáljanak összegyűjteni ottani értékeket, 

melyek miatt érdemes oda csalogatni a látogatókat! Ez utóbbi tanórát követő feladat is lehet, 
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hiszen a megoldásához keresni kell, és a tankönyvön kívüli információforrásokat kell használni. 

Nem baj, ha nem feltétlenül reális a diákok elképzelése, az a lényeg, hogy foglalkozzanak a 

lehetőségekkel, ismerjenek meg értékeket, érdekességeket az alulteljesítő régiókból is. 

(Megjegyzés: a régiófogalmat még nem kell ismerniük, a térképi lehatárolás alapján 

dolgozzanak!) A turizmus nemzetgazdaságon belüli jelentőségével kapcsolatban gyűjtsenek 

érveket és ellenérveket, majd a tényleges szerepéről adatokon keresztül tájékozódjanak 

(például az 5.12. ábra vagy KSH-adatok segítségével)!  

A 6. lecke feldolgozása során javasoljuk, hogy a négy nagy tartalmi egységből az 

életutak és a családtípusok bemutatására szánjuk a legtöbb időt (a tanóra kb. kétharmad 

részét). Az életutakat feltáró szemelvények élővé teszik a témát a tanulók számára. 

Tanulságos lehet a tanulók beszélgetése szüleikkel, nagyszüleikkel az életútjukról a tankönyv 

5. feladata szerint. Ezt javasoljuk az aktuális óra előtt feladatként kiadni, hogy a beszélgetés 

tanulságai beépíthetők legyenek a szemelvények feldolgozásába. Követő feladatként pedig a 

saját elképzelt életútjukról való rövid fogalmazást készítsék el a gyerekek (6. d. feladat)! 

Érdemes 6-8 percet szánni a 6.4. ábra feldolgozására, pontosabban annak a tartalmáról 

(családtípusok) való beszélgetésre. A beszélgetés irányuljon az ábra három tartalmi részére: a 

családon belüli gyerekszámra, az egyszülős és mozaikcsaládokra, illetve az egyedül élőkre. 

Érdekes lehet „ministatisztikát” készíteni az osztályban, és a kapott eredményeket összevetni 

az átlagossal. A módszer helyességét az adott osztály körülményeit, összetételét ismerve a 

szaktanárnak kell mérlegelnie. Szemléletes megoldás, ha a hazai népesség gazdasági aktivitási 

megoszlását (6.5. ábra) „megszemélyesítik” a tanulók. Álljanak az egyes kategóriák 

(munkanélküli, aktív kereső, nem aktív kereső, eltartott) aránya szerinti halmazokba! 

Jellemezzék magukat egy-egy mondattal, miért tartoznak az adott csoportba! Esetleg 

kapcsolatot kereshetnek a foglalkozási rétegeket bemutató ábrával (6.7. ábra) is: melyik 

réteghez tartoznak, mennyien vannak? A magyarországi népesség vallási és etnikai szerkezete 

témát önállóan (tanítási órán kívül) is fel tudják dolgozni a tanulók a szövegtömb és a 6.6. ábra 

segítségével.  

A 7. leckében szánjunk időt a tanulókkal való beszélgetésekre! Lehet az a kiindulópont, 

hogy a tankönyv alapján megismerik a három alapproblémát: a népességfogyást, az 

elöregedést és a vándorlási rugalmatlanságot (kb. 10 perc). Ezt követően a tanár problémákat 

vet fel, amit részben frontálisan, részben tanulópárokban próbálnak megválaszolni a tanulók 

a 3:1 technika alkalmazásával. Probléma lehet például: miért fogy a társadalom, ha nő az 

átlagéletkor?; miért nem mobilis a magyar társadalom? A 3:1 technika azt jelenti, hogy a 

problémára adandó válaszmondatokat a gyerekek megpróbálják megkeresni a tankönyvben. 

Három mondatot mondhatnak csak, majd a háromból ki kell választaniuk a legfontosabbat 

(szűkítés). Folytatódhat a feladat az 1:3 technikával: a probléma kulcsszavát három másik 

fogalommal/szóval részletezik vagy indokolják (például természetes fogyás – gyermekvállalási 

kedv, születésszám, halálozási szám; természetes fogyás – gyermekvállalási kedv: anyagi 

helyzet, egyéni érdekek érvényesítése, munkavállalási feltételek). A tankönyvi szöveg ilyen 

módon való feldolgozása után érdemes beszélgetésben feloldani a problémákat annak közös 

végiggondolásával: hová vezet, ha továbbra is ilyen ütemben vándorolnak ki (akár időlegesen 
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is) az országból? Fontos, hogy a tanár megismerje a tanulók erről való gondolkodását, hogy 

tudja azt korrigálni a későbbiekben is (például Európa országai kapcsán). A beszélgetés közben 

van lehetőség arra, hogy a tanulóktól minden véleményükhöz kérjünk indoklást. Használják a 

tankönyv és a munkafüzet ábráiban lévő adatokat, tényeket! A korfák ebben az esetben 

összehasonlításra szolgálnak. Azt kell megfigyelniük a tanulóknak, hogy hogyan változott ez 

egyes korcsoportok aránya a népességen belül fél évszázad alatt. Döbbenetes lehet annak 

tudatosulása, hogy például az 5–9 és a 0–4 éves korosztály száma felére esett, vagy a 8 éven 

felüliek aránya csaknem háromszorosára nőtt. Mindig minden kérdésben a miért? kérdésre 

próbáljanak választ találni a tanulók! 

A Hogyan élünk itt? című 8. lecke egyik célja a hazai települések térbeli helyzetének 

megismerése. Ez csak a Kárpát-medence domborzati és közigazgatási térképeinek 

segítségével lehetséges. Fogalmazzák meg a tanulók a települések (elsősorban a nagyvárosok) 

elhelyezkedését, és magyarázzák azt különféle földrajzi és történelmi okokkal! Majd 

keressenek kapcsolatot a városok és a falvak között! Ebben segít a tankönyvi 8.2. ábra, ami 

ebben a formában eléggé elvont a gyerekek számára, így lakóhelykörnyéki példákkal 

szükséges megértetni. Ez lehet a kiindulópontja az életmódbeli különbségek feldolgozásának 

is: gyűjtsék össze a tanulók, hogy milyen különbségek vannak egy lakóhelykörnyéki falu és egy 

város lakóinak életmódjában. Majd keressenek hasonló és eltérő példákat a 

szemelvényekben! A szemelvények feldolgozása megosztható csoportok vagy tanulópárok 

között. Azonban arra figyeljünk, hogy a szemelvényekhez táblázatok és ábrák is tartoznak, 

információtartalmuk a szöveggel egyenrangú! Az egyes települések mint esettanulmányok 

szerepelnek, tehát a tartalmukból ki kell emelni a minden hasonló típusra jellemzőket! 

Javasolt e jellemző kulcsszavakat aláhúzatni vagy kijegyzeteltetni. Ha az általánosítás az adott 

tanulócsoportnak még nehezen megy, akkor a szaktanárnak kell a jellemzők listáját a tanulók 

elé tárnia (a tanulók bevonásával). Megoldás lehet a modellezés is: rakják ki a településeket a 

terepasztalon dobozokból, modellelemekből, vagy az asztalon legóból, ami segíti a 

lényegkiemelést, a különbségek megfogalmazását. 

A témakör (fejezet) összefoglaló leckéjének (9. lecke) a nagytájak földrajzi jellemzőit 

összefoglaló vázlatait ajánljuk közös feldolgozásra, ami alapján a tanulók rögzíthetik a tartalmi 

lényeget. A vázlat használatának előnye, hogy oksági összefüggéseiben mutatja be a tartalmat, 

logikailag fűzi fel a legfontosabb ismereteket, amelyek kapcsolatrendszerének rögzítése a cél. 

A társadalomföldrajzi jellemzők áttekintéséhez viszont a 73. oldali feladatokat ajánljuk. A 4. 

feladatban lévő országimázsplakát készítését kiegészítő feladatként javasoljuk, jelentős 

motivációs ereje lehet, tartalmi szempontból pedig a lényegkiemelést gyakoroltatja a 

tanulókkal.  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 8. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 8. osztályos földrajzi munkafüzet; 
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 8. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Magyarország domborzata, a Kárpát-medence domborzata és Magyarország 

közigazgatása falitérképek; 

 kontúrtérképek a hazai nagytájakról; 

 homokasztal vagy homoktálca, hajszárító, locsolókanna rózsával, kőzetdarabok; 

 kőzetgyűjtemény (mészkő, dolomit, agyag, lösz, homok, kavics, vörös homokkő, 

gránit, andezit, bazalt, riolit, kristályos pala); 

 kis terepasztalok modelltárgyakkal. 

Digitális eszközök: 

 projektor, PC/laptop. 

  



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
115 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: a lemeztektonikai folyamatok és a szerkezetdomborzat 

kapcsolata; felszín alatti víztípusok; népességszerkezet, népességmozgások típusai, 

népesedési ciklus, munkaerőpiaci helyzet; településtípusok – 9–10. évfolyam. 

 Természetismeret: Kárpát-medence és Magyarország nagytájai, domborzati 

formák, domborzatmodellezés, kontinentális éghajlat – 5–6. évfolyam. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a természeti adottságok és a 

történelmi események kapcsolata, Magyar Királyság, magyar kultúra – 5–6. 

évfolyam; népesség jellemzői, népesedési ciklusok, településtípusok kialakulása, 

Trianoni szerződés és következményei – 7–8. évfolyam. 

 Magyar nyelv és irodalom: tájjal, szülőfölddel kapcsolatos irodalmi művek, 

szöveges információgyűjtés – 5–8. évfolyam. 

 Hon- és népismeret: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszokások – 5–6. 

évfolyam. 

 Erkölcstan: nép, nemzet, nemzetiség, etnikum – 5–6. évfolyam; egyén és közösség, 

népességmozgások; házasság és család, vallási felekezet, a média hatása – 7–8. 

évfolyam. 

 Fizika: erőhatások, fizikai folyamatok a földkéregben – 7–8. évfolyam. 

 Biológia-egészségtan: életkor, ökológia és természetvédelem – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során kiemelten célszerű figyelni és értékelni a tanulók földrajzi-

környezeti szemléletének alakulását. Ez folyamatos feladat a földrajztanár számára a 8. 

évfolyamon, mert a tanulók jelentős része számára a tanév végével lezárul a földrajztanulás 

folyamata. Talán ennek a témakörnek a vége az első olyan pont, ahol összegezhető a tanulók 

szemlélete. Egyben az utolsó lehetőség is arra, hogy a helyzetelemzésre építve egy fejlesztési 

folyamat megvalósulhasson. A helyzetelemzés leginkább a tanulókkal folytatott 

beszélgetéseken alapulhat, de érdemes egy rövid írásbeli mérést is beiktatni. Néhány alapvető 

szemléleti kérdésre (például medencejelleg, társadalom öregedése, kivándorlás, 

menekültkérdés) válaszoljanak a tanulók! Egyszerűbb és időtakarékosabb a lebonyolítása, ha 

tesztszerűen oldjuk meg (például Kahoot vagy Socrative alkalmazás segítségével). A projekt 

értékelését érdemes sokoldalúan megvalósítani, ami segíthető értékelő szempontsorral vagy 

táblázattal is. Mindenképpen kerüljön sor külön-külön a projekttanulás folyamatának és a 

projektalkotásnak az értékelésére! A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és 

egyénenként is az ellenőrző feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához 

az összefoglaló óra után egy tanóra szükséges. 
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3. fejezet. Gazdasági élet Magyarországon 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

Konkrét tudáson, reális alapokon nyugvó nemzettudat kialakulása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének, földrajzi és kulturális 

értékeinek értelmezésével.  

 

A fejezet további céljai: 

 az oksági gondolkodás fejlődése az országrészek, a régiók földrajzi jellemzőinek 

összevetésével (összehasonlító földrajzi elemzés, a jellemzők okainak és 

következményeinek összekapcsolása); 

 a gazdasági szemlélet fejlődése a gazdasági ágazatok, ágak jellegzetességeinek, 

értékeinek, gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok 

készítésével és stratégiai tervezéssel; 

 a kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének felismerése a 

társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai példákon; 

 a gyakorlatközpontúság, a digitális kompetencia fejlődése az internetalapú 

szolgáltatások (például adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) 

használatával, a szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint 

a tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával; 

 a földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konfliktuskezelés 

képességének fejlődése; 

 állampolgári kompetenciák fejlődése a hírek földrajzi-környezeti tartalmú 

információinak értelmezésével, nézetek megfogalmazásával, kifejtésével;  

 a tanulni tudás képességének fejlődése kooperatív módszerekkel, hálózatos 

tanulással; 

 környezettudatos szemlélet fejlődése a természet-, környezet- és értékvédelem 

alapvető céljainak, közös feladatainak megismerésével, információgyűjtéssel, 

valamint a személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismerésével.  

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Hasonlítsd össze! – Régiók Magyarországon – Forrásfeldolgozás 

2. Átalakuló világváros sokasodó gondokkal – Budapest földrajza 

3. Mi kerül az asztalra? – Magyarország élelmiszergazdasága 

4. Kézzel és fejjel – A magyar ipar jelene és jövője 

5. Hatékonyabban és zöldebben – Hazánk energiagazdasága 

6. Széles sávokon – Magyarország infrastruktúrája 

7. Látják majd az unokáid? – Értékvédelem Magyarországon 

8. Gazdaságunk alapjai – Összefoglalás – Gazdasági élet Magyarországon 
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A fejezet a magyarországi gazdasági életet két szempontból közelíti meg: részben 

térbeli elterjedésük (a régiók és Budapest), részben pedig a gazdasági ágazatok, ágak szerint. 

Talán a legfontosabb fejezet a tanévben, hiszen a folytonosan változó világban mindig 

időszerű képet és szemléletet kell adni a tanulók számára hazánk gazdaságával kapcsolatban. 

Ebből következik, hogy nem leíró bemutatások alapján kell feldolgozniuk a tanulóknak a 

témákat, hanem a tények földrajzi-környezeti megközelítési szempontját, módszereit kell 

elsajátítaniuk. A múlandó gazdasági tények, adatok ismeretére ebben az életkorban nincs 

szükség, csakúgy, mint a történeti visszatekintésre (utóbbira csak olyan mértékben, ami 

hozzájárul napjaink eseményeinek megértéséhez). Sokan gondolják úgy, hogy ez a téma 

nagyon távol áll a kamaszoktól. Ám ha az ő számukra érdekes módon közelítünk hozzá, ha a 

tapasztalataikat és készségeiket felhasználhatják, akkor a mindennapjaikról fog szólni, és 

máris hasznosnak, hasznosíthatónak fogják találni. Ezt szolgálja a forrásfeldolgozás (1. lecke), 

a sok aktív cselekvést kívánó, akár tanórán kívüli feladat és a tananyag problémaközpontú 

megközelítése. Itt említjük meg, hogy kevés – az évtizedekkel korábban megszokotthoz képest 

különösen kevés – topográfiai fogalom van a leckékben, ami szintén azt üzeni, hogy e 

tartalmak feldolgozása során nem elsősorban az a lényeg, hogy melyik településen van egyik 

vagy másik iparág éppen most, hanem a térbeli folyamat, a kapcsolatok rendszere és a 

tendencia. 

Az 1. lecke a magyarországi régiókat dolgozza fel, kifejezetten tanulói munkára építve. 

Tartalmi szempontból nem csupán a régiók hasonlóságainak és különbségeinek az 

észrevétetése a fő cél, hanem azok földrajzi okainak feltárása. Tartalmi összegzésük a 

tankönyv 79. oldali színes szövegdobozaiban megtalálható. Azonban ezekért a tényekért meg 

kell dolgozniuk a diákoknak: adattáblázatokat és grafikonokat kell elemezniük. A korábbiakban 

ugyan már felbukkant a régió fogalma, de nem határoztuk meg a tartalmát. Itt sem teszi a 

tankönyv, mert ennek ismerete középiskolai tananyag. Itt elég csak a regionális politikában 

használt értelmezés, miszerint az ország és a település közötti területi szintről beszélünk. (Az 

most kevésbé fontos, hogy a régió a környezetétől természeti, társadalmi és gazdasági 

tényezők alapján elkülönülő terület, aminek közös intézményei vannak, és lakóit összefűzi az 

összetartozás tudata.) A magyarországi régiók tervezési-statisztikai régiók, amelyekben alig 

van jelen az összetartozási tudat és a földrajzi szempont (EU NUTS régiók második szintje). 

Érdemes értelmezni ezt a régiófogalmat a tanulókkal. Az egyes régiók összehasonlítása a 

hagyományos fekvés, a természeti adottságok, a népesség, a települések és a gazdasági élet 

elemeire épül, ezeket már jól ismerik. Azonban a munkaerőhelyzet és a fejlődési lehetőségek 

szempontok új elemekként jelennek meg. Van még további néhány fogalom a lecke végi 

szószedetben, amelyet csak középiskolában definiálunk, itt nem szükséges magyarázni őket 

(például földhasznosítás, foglalkozási szerkezet, külföldi működőtőke), ugyanakkor az 

értelmezésükben segíteni kell a tanulókat. Elégedjünk meg a logikai értelmezésükkel! 

Budapest mint regionális egység, az ország fővárosa, jelentőségénél fogva külön 

leckében szerepel (2. lecke). A lecke három tartalmi részre különül: fekvése, szerkezete és a 

nagyvárosi életmód. A Duna partján való két évezredes fejlődésből annak földrajzi okai a 

legfontosabbak (amit a 2.2. ábra és a hozzá tartozó 3. feladat foglal magában). Ennek már 
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vannak előzményei a környezet- és természetismeret tanulásának időszakából, ezért most a 

fejlődését meghatározó térbeli tényezők kiemelésére célszerű fordítani a figyelmet. Belép egy 

új fogalom, a világváros. Ennek többféle értelmezése van, ezért kiemeljük, hogy itt az élet 

minden területén (társadalmi, gazdasági, közlekedési, kulturális és politikai) meghatározó 

befolyású, nemzetközileg jelentős város értelemben használjuk, aminek 1 millió főnél több 

lakója és számos nemzetközi intézménye van (például London, Párizs, Budapest). A Nagyvárosi 

övezetesség című rész a városszerkezetet mutatja be. A városövek elnevezése a 2.5. ábráról 

olvasható le, a szövegben nincs leírásuk, de a nevüket és az egymáshoz képest való 

elhelyezkedésüket tudni kell. Ennek a résznek a legfontosabb tartalma a budapesti 

agglomeráció megismerése. Az agglomeráció nem új fogalom, hiszen a távoli földrészek 

esetében (először Amerikában) már használtunk, sőt mint tipikus tájat is megismertük. 

Ugyanakkor célszerű összevetni az amerikai és a magyarországi agglomerációk léptékét és 

képét is. A hangsúlyt azonban a városszerkezet átalakulási folyamatára kell helyezni, mert ez 

a tanulók előtt zajlik, napjaik része. Feladatok, ábrák, táblázat és szemelvények készültek 

hozzá (82. oldal). A főváros országos szerepkörei kapcsán elsősorban azt kell közösen 

végiggondolni a gyerekekkel, hogy milyen összefüggés van a nemzetközi és országos 

szerepkörei (tankönyvi 2.9. táblázat), valamint a Budapest-központú településszerkezet 

között, illetve hogy ez milyen hatással van a fővárosi életminőségre.  

Nem foglalkozunk a gazdasági élet minden ágával, csupán az élelmiszergazdasággal, az 

iparral, az energiagazdasággal és az infrastruktúrával. (Az idegenforgalomról az előző 

fejezetben már esett szó, egyfajta megerősítését az értékvédelem téma feldolgozása, a 7. 

lecke adja.) E négy ágra is csupán egy-egy tanítási óra jut. Ebből is következik, hogy 

semmiképpen sem ténybemutatásról van szó a feldolgozásuk során, hanem egy-egy fő 

problémakörük körbejárásáról a földrajzi gondolkodásra alapozva. Ugyanakkor az általános 

iskolai tananyagban modellértékük is van e leckéknek, mert általános földrajzi megközelítés 

hiányában ezekről a gazdasági ágakról nem esett szó a korábbiakban. Így Magyarország 

példáján kell azokat az alapismereteket, kapcsolatrendszereket megismertetni a tanulókkal, 

amelyek felnőttként is fontosak a mindennapi életben (azok számára is, akiknek a 

földrajztanulása a 8. évfolyammal befejeződik). 

Az élelmiszergazdaság az első (3. lecke), mert ez áll legközelebb a tanulókhoz 

tapasztalataik folytán. Megjegyezzük, hogy az élelmiszergazdaság és azon belül a 

mezőgazdaság fogalmának, ágainak megerősítésére szükség van (tankönyvi 3.3. ábra), mert a 

közgondolkodásban, sőt még a szakpolitikában is gyakran csak a földművelést és 

állattenyésztést értik mezőgazdaságon. Kormányzati értelmezésekben az agrárgazdaság a 

mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységeket, illetve ezek kapcsán 

előállított alapanyag feldolgozását és a hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat foglalja 

magában (lásd földrajzi élelmiszergazdaság fogalom). Ugyanitt a mezőgazdaság az élelmiszer 

és nem élelmiszer célú növénytermesztés és állattenyésztés együttese, ideértve a vetőmag-

nemesítést, a szaporítóanyag-előállítást, a génbank működtetését is.  

Az élelmiszergazdasággal foglalkozó lecke fő célja az élelmiszergazdaság feltételeinek 

és válságjelenségeinek értelmezése a természetföldrajzi adottságok, lehetőségek, a világpiaci 
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tendenciák és az uniós törekvések szorításában. Földrajzi érvekkel el kell oszlatni egyes 

sztereotip megfogalmazásokat. A magyar mezőgazdaság számára a természeti adottságok 

igen kedvezőek megállapítás helyett az előnyös és a kevésbé előnyös vonásokat kell 

összegyűjteni (például tankönyvi 3.4. ábra), továbbá a mély válsághelyzetben van a 

mezőgazdaság állítás helyett a nehézségeket, a válságjelenségeket kell átgondolni 

gazdaságtörténeti és földrajzi összefüggéseikben. A lecke esettanulmányok (szemelvények) 

segítségével közelíti meg a főbb problémákat: import- vagy hazai terméket vásároljunk?, 

húscsőd, meggyháború, a fiatal munkaerő érvényesülési lehetőségei a mezőgazdaságban. 

Szemléletformáló lehetőségük miatt főként ezek feldolgozására, átbeszélésére fordítsuk az 

időt a tanítási órán, ne pedig a termőkörzetek területi elhelyezkedésére (persze azokkal is kell 

foglalkozni, mert hagyományos földrajzi összefüggéseket is mutatnak)! Készíthetnek 

képzeletbeli riportot a tanulók a szemelvények szereplőivel. A képzeletbeli riport során – 

szemben a valós riporttal – a válaszokat is nekik kell megfogalmazniuk (pl. a meggyháborúban 

mely kérdéseket tennéd fel a termelőnek, illetve a felvásárlónak? Hogyan lehetne segíteni, 

hogy közeledjen az álláspontjuk?). A munkafüzet sok jó, szemléletet megalapozó feladatot 

(például 2., 4., 5. feladat) tartalmaz a témához. 

Nyilvánvaló, hogy a magyar iparról egy tanítási óra alatt csupán egy karakterkép 

rajzolható meg (4. lecke). Semmiképpen ne foglalkozzunk a múltban jelentős szerepet betöltő 

iparágakkal (például bányászat, vasipar, nehézvegyipar)! Amennyi ebből fontos, azt már 

megismerték a tanulók a nehézipari körzetek tárgyalásakor (7. évfolyam USA), és majd 

Nyugat-Európa kapcsán történetiségében is kiteljesedik az erről való tudás (a szerkezetváltás 

a klasszikus iparvidékeken témában). Összpontosítsunk napjaink jelenségeire! Ebből kiindulva 

a lecke csak az ipar húzóágaival: a gépiparral, a vegyiparral, valamint a tudásiparral 

foglalkozik. (Megjegyzés: a köznyelvben elterjedt húzóágazat helyett a húzóág fogalmat 

használjuk, mert nem a gazdaság egészének, nem is az iparnak egy nagy egységéről van szó; 

az ágazat a főfogalom, és azon belül vannak ágak.) A gépipar kapcsán azt kell megérteniük a 

tanulóknak, hogy az mennyire mobilis: érzékenyen követi a közgazdasági feltételek változását, 

és ennek megfelelően helyeződik át a térben. Ezért tehát egyfelől a gépipari ágakat vonzó és 

megtartó tényezőket célszerű számba venni, másfelől viszont megmagyarázni, hogy miért 

ezek a tevékenységek (például járműösszeszerelő-ipar) jellemzőek, miért ezek a 

termékcsoportok (például alkatrészek) kerülnek ki elsődlegesen a magyar üzemekből. A 

vegyipar ágai is elsősorban változásaikban elemzendőek, de környezetterhelő hatásuk 

példáira is ki kell térni. Tudatosuljon a tanulókban a zártláncú technológiák és a megelőzési 

stratégiák (például zöld kémia) alkalmazásának kiemelkedő jelentősége! A tudásipar új 

fogalom, noha a technológiai parkokról, övezetekről esett szó 7. évfolyamon. A tudásipart 

(vagy másként tudásgazdaságot) az információs társadalom alapfelfogásaként értelmezzük: a 

szakértelem, a tudás gazdasági hasznosításával érték jön létre. Ugyanakkor mint a gazdasági 

élet egyik ágát, a kvaterner szektor részét tekintjük, amely magában foglalja az oktatást, a 

kutatást-fejlesztést, az információs technológiákat és szolgáltatásokat, valamint a 

tömegmédiát is.   
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A hazai ipar áttekintésekor van lehetőségünk kicsit rendet tenni az iparágak 

rendszerében is, mert korábban sokféle iparágat említettünk, esetleg különböző 

rendszerekbe soroltuk azokat (különböző források nem is egységesen teszik), így ekkorra már 

erős zavar alakul ki a tanulók fejében. A nagy felosztás szerint az ipar – mint gazdasági ágazat 

(nem azonos a szekunder szektorral!) – négy ágra különül: bányászat, energiaipar, 

alapanyagipar (például kohászat, vegyipar, építőanyag-, fa- és cellulóz-, textilalapanyag-ipar) 

és feldolgozóipar (például gépipar és tömegcikkipar). Az ipart az ipari szolgáltatások kapcsolják 

a szolgáltatások ágazathoz. Semmiképp ne maradjon el ezen az órán a startup értelmezése 

(definícióját lásd a tankönyvi törzsszövegben)! 

Az 5. lecke hazánk energiagazdaságát dolgoztatja fel. Általános tapasztalat, hogy ez a 

téma több tantárgyban (például természetismeret, kémia, fizika, földrajz) rendszeresen 

előkerül, mégis nagyon felületes a tanulók ezirányú tudása, csak általánosságok szintjén 

mozog, és cselekedeteik nem feltétlenül vannak összhangban az ismereteikkel. 

Szemléletváltás csak akkor következhet be e témában, ha a tanulók mindennapi életükben 

érzik a jelentőségét. Ezért fontos az őket is érintő példákon keresztüli megközelítés (lásd 

például a családi energiaszámlák elemzése). Ugyanakkor a tanulók alig kerülnek olyan 

helyzetbe, hogy az energiával kapcsolatos kérdéseket földrajzi tényekkel, összefüggésekkel, 

következtetésekkel kellene magyarázniuk, indokolniuk. „Érvként” gyakran politikai 

szólamokat vagy reklámszlogeneket használnak, állásfoglalásaik tartalmilag üresek. Így ebben 

a leckében összpontosítani kell az állításokat alátámasztó tények, érvek és ellenérvek 

gyűjtésére, mérlegelésére, az azokról való beszélgetésekre. A „fosszilis kontra megújuló” 

vitában a természet- és társadalomföldrajzi, közgazdasági tényeket kell kidomborítani: a 

jellemző szélerősség vagy vízhozam elegendő-e az egyenletes energiaellátáshoz, mennyi idő 

alatt térül meg a létesítmények költsége, miért nem megoldás a szennyeződés térbeli 

áthelyezése stb. A fogalmi rendszer építkezésében az energiagazdaság definiálása és az 

energiafüggőség értelmezése fontos lépés. Az energiaipart (mint iparágat) besoroltuk az előző 

lecke kapcsán, de most az energiagazdaság irányába terjesztjük ki a fogalomkört. Az 

energiagazdaság (úgymint a gazdaságnak az az ága, amely az energiahordozók kitermelését, 

másodlagos energiaforrásokká való átalakítását és elosztását végzi) az ipar és a szolgáltatások 

között teremt kapcsolatot. A tankönyvi leckében nem kerül kifejtésre az energiafüggőség 

fogalma, csak használjuk azt (gimnáziumi tananyag). A pontos fogalomhasználathoz azonban 

szükség van a korrekt értelmezésére. Egy ország energiafüggősége leegyszerűsítve azt jelenti, 

hogy a kivitelből származó bevételeinek hány százalékát kell külföldi energia vásárlására 

fordítania.  

A 6. lecke az ország infrastruktúrájának földrajzi összefüggéseivel foglalkozik. Ebben a 

leckében is több olyan fogalom fordul elő, amiket már második éve használunk a 

földrajzórákon anélkül, hogy definíciót alkotnánk azokról. Maga az infrastruktúra idegen szó 

(magyarra nehezen fordítható), de ide tartozik a közmű, a tranzitforgalom, a kommunikáció 

is. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a helyes fogalmi képzet kialakulása a fontos, nem a 

definícióalkotás. A lecke négy tartalmi egységre tagolódik: az infrastruktúra fogalma és 

felosztása, közművek, közlekedési hálózat, kommunikációs infrastruktúra. Talán a 
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legfontosabb rész a közlekedési hálózat sugaras szerkezetének a megfigyelése a térképen, 

annak természetföldrajzi és történelmi magyarázata, valamint következményeinek értékelése 

(például az átmenő jelleg előnyei és hátrányai). Erre épül a másik lényegi elem: esettanulmány 

(szürke mezőben) alapján egyes útvonalak, közlekedési eszközök igénybevételének értékelése 

(10. feladat).  

A 7. lecke különböző szempontok alapján készült egyfajta tára Magyarország földrajzi-

kulturális értékeinek; a nemzeti kötődés, az identitástudat kialakítása szempontjából 

rendkívüli jelentősége van a tananyagrendszerben. A lecke terjedelme (6 oldal) meghaladja a 

többi leckéét, de jelentős része áttekintés céljából szerepel a tankönyvben, nem közvetlenül 

megtanulandó tananyag. Több régi, újraértelmezett fogalmat (például nemzeti park, Natura 

2000 vagy ramsari terület, néprajzi táj) vagy új fogalmat (például geopark, csillagoségbolt-

park, földrajzi eredetmegjelölés) tölt meg tartalommal. Térképei, színes cellákból felépülő 

ábrái rendszert teremtenek a világörökségek és a hungarikumok egyre szélesedő körében. A 

nemzeti parkokról, tájvédelmi körzetekről sokat hallanak az iskolában a tanulók, ezt az órát 

semmiképpen ne ennek újratanulására fordítsuk, hanem a különböző szempontú értékek 

védelmének megismerésére! A hazai gazdasági élet összefoglalását a 8. lecke tartalmazza.  

 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 9 óra. 

Ebből 7 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A természetismeret és a földrajz tantárgy eddigi tanulása eredményeképpen elvárható tudás: 

 a Kárpát-medence fő társadalom-földrajzi jellemzőinek ismerete;  

 Magyarország megyéinek, néhány városának ismerete;  

 a gazdasági ágazatok országok életében való szerepének ismerete és kapcsolataik 

különböző példáinak felismerése; 

 különböző léptékű regionális egységek példáinak ismerete a világból; 

 a lakóhely értékeinek ismerete; 

 adatok származtatása és adatsorok értelmezése; 

 egyéni és csoportos célirányos információszerzés tankönyvből, könyvtári 

forrásokból, internetről; problémafeldolgozás mérlegeléssel és 

véleményütköztetéssel; 

 a magyarországi nagytájak, megyék, városok felismerése a kontúrtérképen;  

 hely- és helyzetmeghatározás készsége; 

 a logikai térképolvasás készsége domborzati, közigazgatási és tematikus 

térképeken; 

 egyéni és közös, célirányos, tanár által irányított munkavégzés készsége. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

A 3. fejezet tartalmának feldolgozása nagymértékben igényli az aktív tanulói munkát, amiben 

a diákok felhasználhatják spontán, előzetes tapasztalataikat és a frissen szerzett tényeket 
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egyaránt. Fontos, hogy legyen lehetőségük megfogalmazni a véleményüket a tanult 

jelenségekkel kapcsolatban, és olyan tanulási helyzetekkel szembesüljenek, amelyekben a 

földrajzi, környezeti tényeket többféle nézőpontból kell megítélni, értékelni. A gazdasági élet 

tele van nem egyértelműen megközelíthető dolgokkal. Éppen ezért a tanítási folyamat során 

újabb és újabb problémákat kell a tanárnak a tanulók elé tárnia, egyszerű és frappáns 

problémafelvetésekkel kell terelgetnie a gondolkodásukat a megoldási lehetőségek 

felismerése, az ellentmondások feloldása felé. El kell sajátíttatnia a tanítványaival az 

információszerzés különféle, változatos módszereit. A tanulóknak a tanáron és a tankönyvön 

kívül a világhálót, általában az embereket, a köznapi eszközöket (például listák, kérdőívek, 

esettanulmányok) is információforrásként kell tekinteni, amelyek tényeinek korrekt, 

megbízható megszerzési módszereit meg kell ismerniük. 

Az 1. lecke mint forrásfeldolgozás teljes egészében csoportos tanulói munkán 

alapszik. Mivel a régiók összehasonlítása szövegben, táblázatban és diagramon lévő adatok, 

adatsorok leolvasásához, összevetéséhez kapcsolódik, ennek módszertanát kell mélyíteni a 

tanulási folyamat során. A tanulók már több hasonló feladatot végeztek az előző évben is, a 

közben kialakult készségekre támaszkodhatunk. Most a tankönyv azt a megoldást javasolja, 

hogy minden csoport egy-egy régiót válasszon ki, de annak minden jellemzőjét vesse össze a 

többi régióéval. Így minden tény csak viszonyítást követően nyer értelmet, és tulajdonképpen 

valamennyi régióról kell tényeket gyűjteniük a diákoknak. A feldolgozáshoz tartoznak 

kérdések, feladatok, ábrák és táblázatok, de a teljes körű bemutatáshoz más forrásokat 

(például atlaszt, statisztikai honlapot) is használniuk kell a tanulóknak. Használják a tankönyv 

79. oldali színes szövegdobozait is (különösen akkor, ha indoklást is kérünk a 

feladatmegoldásokban)! Pontosítható a feladat azzal a megszorítással, hogy minden kérdésre 

nemcsak az adott régióra vonatkozó ténnyel válaszolhatnak, hanem viszonyító mondatokban 

vethetik össze a többi régióval (például az Észak-Magyarország régióban a legalacsonyabb az 

egy főre jutó GDP, a Közép-Magyarország régióénak csupán a harmada...). Nehezebb a feladat, 

ha nem összehasonlítani, hanem minősíteni kell a jellemzőket (például az Észak-Alföld 

régióban a legkedvezőtlenebb a foglalkozási szerkezet). A legnehezebb pedig abban az 

esetben, ha a minősítéseket indokolni is kell, azaz megfogalmazni, hogy a tanulók miből 

jutottak az adott következtetésre (például az előbbi példánál maradva azért a 

legkedvezőtlenebb a GDP-adat, mert a leghagyományosabb a szerkezet, a legmagasabb a 

mezőgazdaság aránya). 

A fővárost és a budapesti agglomerációt bemutató 2. lecke logikai folytatása az 

előzőnek, feldolgozási módszerében azonban célszerű eltérni attól. A városövek jól 

modellezhetők. Rakják ki a tanulók Budapestet a padon dobozkákból, üdítős kupakokból, 

homokasztali épületmodellekből stb. (még a matematikai színesrúd-készlet is használható)! 

Minden öv egységeit más alakú vagy színű elemekkel szimbolizálják! Ezt követően 

végiggondolható a város terjeszkedésének folyamata, az agglomeráció kifejlődése, és ezzel 

kiegészíthető az előbbi modell. A belső városrészek átalakulási folyamata a 2.7. ábra alapján 

feldolgozható. Javasoljuk a folyamat megbeszélése előtt az összekevert szókártyák sorba 

rendezését, majd az ábra alapján történő ellenőrzését. Tanulságos megoldás lehet az „ilyen 
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volt – ilyen lett” időbeli metszetek bemutatása. A 2.1. táblázatban láthatnak példákat a 

tanulók különböző funkcióváltásokra. Ezekhez feltétlenül keressünk képeket! Nagyszerű 

segítőnk lehet a Fortepan archívuma (www.fortepan.hu), olykor az Index honlap Urbanista 

rovata (http://index.hu/urbanista/) is. Annak vizsgálatába nem tudunk belemenni, hogy miért 

éppen az adott funkciót kapták az egyes helyszínek, de egy-egy példa bemutatása közelebb 

viheti a tanulókat a jelenség értelmezéséhez (a városrész, a konkrét hely közlekedésföldrajzi 

helyzete, kiemelt idegenforgalmi szerepe stb.). Az Élhető főváros című részt javasoljuk oly 

módon feldolgoztatni a tanulókkal, hogy készítsenek listákat a főváros azon jellemzőiről, 

melyek miatt jó, és ami miatt kevésbé jó ott élni, vagy drámajátékban (lásd bírósági tárgyalás) 

állítsák a vádlottak padjára a fővárost mint régiót! Érdekes összevetés lehet fővárosi és vidéki 

tanulók listáinak összehasonlítása. Budapest imázsfilm is feldolgoztatható a tanulókkal. 

Javasoljuk ehhez a https://www.youtube.com/watch?v=e0wkokaybWA videót, amiben a 

budapesti találmányok, világörökségi helyszínek, idegenforgalmi vonzerők vonulnak fel.  

A mezőgazdaság megismerését a 3. leckében a címnek megfelelően (Mi kerül az 

asztalra?) érdemes az asztal felől megközelíteni. Gondolkodjanak el a tanulók, hogy mi 

minden történik annak érdekében, hogy nap mint nap ehessenek! Írják össze, hogy mit ettek 

az előző napon vagy héten (listakészítés)! Ezt követően írják mindegyik élelmiszer mellé, hogy 

annak mik a fő összetevői! Rendezzék halmazokba az alapanyagokat (kenyérféle, zöldségféle, 

tej és tejtermék, hús, gyümölcs stb.)! Majd keressék meg mindegyik halmaz előállításának a 

feltételeit (például tej ‹– szarvasmarha ‹– tehenészet ‹– épülettervezés / tejipari technológia 

‹–...). Lehet az a cél, hogy minél hosszabb vagy elágazó láncokat alkossanak. A lényeg, hogy 

lássák, milyen messzire vezetnek a feltételrendszerek, az élet mennyi területe kapcsolódik 

össze benne a tudománytól, az állattenyésztésen, a szállításon, az energiaellátáson stb. át az 

étel elkészítéséig. Azután szűkíthető a kör a magyar mezőgazdaság feltételeinek minősítéséig 

és mérlegeléséig. Ehhez érdemes használni a tankönyvi 3.4. és 3.5. ábrákat. A feltételek 

megítélésében és a problémák megnevezésében kerüljük a szélsőségeket! A kedvező 

mezőgazdálkodási feltételek megnevezése mellett szükséges tájékozódniuk a tanulóknak a 

kevésbé kedvező vonásokról is. Érdemes ezeket „...kedvező, de...” párokba rendeztetni 

(például jó minőségű talajok vannak, de sok területen jellemző a szikesedés; évezredes 

termelési tapasztalatok, de a gazdálkodók tőkehiánya), akár cédulák párosításával, akár 

hívószavakkal. Az élelmiszergazdaság problémáit (válságjelenségeit) okukkal és megoldási 

lehetőségükkel együtt érdemes számba venni. Ajánlható ehhez a tanár által kínált 

szókészletből való válogatás (könnyebb változat), vagy a koncentrikus körös módszer 

(nehezebb változat). Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy tág kör alakzatba gyűjtjük össze a 

válságjelenségeket (például a tankönyv 3.5. ábrája alapján), majd köré egy koncentrikus kör 

szerint rendezzük az okokat, ügyelve arra, hogy az ok és az okozat egymás mellé kerüljön 

(például csökkenő népességszám –› csökkenő belső fogyasztás). Végül a megoldási 

lehetőségeket gyűjtjük össze a legbelső koncentrikus körben (például csökkenő belső 

fogyasztás –› speciális magyar termékek előállítása / külpiaci értékesítés).  

Az óra második felében a 86–87. oldali szemelvényekben feltáruló jelenségekkel (a 

hazai termékeket kiszorítják az importcikkek, termelési ágak hosszan tartó válsága a termelés 

http://www.fortepan.hu/
http://index.hu/urbanista/
https://www.youtube.com/watch?v=e0wkokaybWA
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drágulása miatt, termelési ágak időszakos válsága) kell foglalkozni. Javasolt a témákat 

csoportok vagy rétegek között megosztani, és egy-egy problémafelvetésre a szemelvények 

alapján adjanak választ a tanulók! Merészebb, ugyanakkor a tanulók számára érdekesebb és 

maradandóbb tudást eredményező megoldás, ha drámapedagógiai módszerrel, 

helyzetgyakorlatban dolgoztatja fel a tanár a problémákat. A tanulók a szemelvényekben lévő 

információk alapján megismerik a jelenséget, és megjelenítik azt. A következtetéseket az 

osztály többi tagjának kell levonnia, de azokat a bemutató csoport fogadja el vagy korrigálja. 

Az is megoldás lehet, hogy a jelenségek lényegéhez kapcsolódó kártyákat kell kiválasztaniuk, 

logikailag rendezniük az osztálytagoknak. Ha nem alkalmazzuk a problémafeldolgozás során a 

drámapedagógiai módszert, akkor a Fiatal gazdák karrierje című szemelvényt (87. oldal) 

dolgozzuk fel empátiagyakorlat formájában! A tanulóknak bele kell bújniuk a három gazda 

szerepébe, hogy elmeséljék, milyen a helyzetük. Az osztály pedig elemzi és értékeli az 

elhangzottakat. Nem az a fontos, hogy helyesen minősítsék vagy rangsorolják a gazdák 

helyzetét, hanem az, hogy gondolkodjanak azok előnyeiről és hátrányairól. Megjegyezzük, 

hogy amennyiben van lehetőség rá, ezt a leckét – fontosságára tekintettel – célszerű két 

tanítási órán feldolgozni. 

Az iparral foglalkozó 4. lecke sok tartalmi elemmel bír, ami nem dolgozható fel 

maradéktalanul egy tanítási órán, mindenképpen válogatni kell belőle. Ehhez azt kell 

mérlegelni, hogy mi az, ami hosszabb távon is hasznos tudást jelent a tanulók számára. A 

járműipar feldolgozása biztosan nem maradhat ki. A járműösszeszerelő-ipar jelentőségének 

magyarázatához a tanulók keressenek (vagy válogassanak a tanár által adott készletből) 

tényeket. Egyszerűbb esetben a tankönyvi szövegből, különben az internetről 

szemezgethetnek információkat, de a földrajztanár is ajánlhat forrásokat. Igen érdekes és 

tanulságos, ha például a http://autoipar.hu lapon néznek körül a tanulók. Kereshetnek 

földrajzi (például oksági, térbeli) kapcsolatokat a honlap címkéi között (fűzzék össze logikailag 

azokat)! Értékeljék az iparág hazai esélyeit tények alapján! A tanulók egyik fele használja a 

SWOT13 helyzetelemző eszközt, azaz szedjék össze az erősségeket és a gyengeségeket, a 

lehetőségeket és a veszélyeket, és ezek alapján próbálják felvázolni az iparág jövőképét! A 

tanulók másik fele a Porter-féle versenyerő modell14 szerint dolgozzon, azaz szedjék össze az 

autógyártásban szerepet játszó beszállítók és vásárlók (tehát a piac) szerepét, valamint az új 

gyártók és a helyettesítő termékeket gyártók felől leselkedő veszélytényezőket, ami alapján 

felvázolhatják az iparág jövőbeli helyzetét. Tanulságos lehet, hogy a két módszerrel azonos 

következtetésre jutnak-e. A tudásipart érdemes stratégiai tervezéssel feldolgoztatni, hiszen a 

téma tartalma is igényli ezt. A hogyan lehet ipar a tudás? problémafelvetésre a 

tanulócsoportok kezdjenek kutatást, azaz fogalmazzák meg az elképzelésüket –› alakítsák ki 

stratégiai céljaikat (a hipotézisük igazolására) –› határozzák meg a stratégiai akciókat (például 

                                                           
13 SWOT: a leggyakrabban használt marketinges elemzési eszköz; angol mozaikszó, a strengths – erősségek, 

weaknesses – gyengeségek, opportunities – lehetőségek, threats – veszélyek szavak kezdőbetűiből. 
14 Porter-féle analízis (öt erő modell): iparági elemzések és üzletistratégia-fejlesztés végzéséhez használt 
rendszer, amiben öt erőt különböztetnek meg, amelyek meghatározzák a verseny erősségét egy adott iparcikk 
piacán. 

http://autoipar.hu/


F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
125 

mit tesznek; mit, hol, hogyan keresnek?), amivel helyes válaszhoz juthatnak! Javasoljuk, hogy 

keressenek a tanulók a tankönyvi szövegben említett Puli és Prezi mellett más magyar startup 

vállalkozásokat is (10. feladat). A tankönyvi 4.9. ábra térképét célszerű közösen, frontális 

beszélgetésben feldolgozni. Elsősorban arra keressük a választ, hogy miért ezekhez a 

felhasználási területekhez (például hajtóerő, autóipar, számítástechnika) kapcsolódik a 

legtöbb magyar találmány. 

Mivel az energiáról több tantárgy keretében is tanulnak a gyerekek, az 5. leckét 

célszerű a korábbi ismeretek felhasználásával, összerendezésével feldolgozni. A valóság 

megismerésének lehetséges útja, hogy az órát megelőzően a tanulók megismerik a társadalom 

véleményét az energia előállításával és felhasználásával kapcsolatban. A különböző 

energiafogyasztási szokásokról érdemes a kérdőíves megkérdezés módszerét alkalmazni. 

Természetesen ennek előkészítésében nagyfokú tanári segítségre van szükség, mert a kérdőív 

kérdéseinek megfogalmazása során mérésmetodikai szabályokat kell betartani, nem mindegy, 

hogyan fogalmazzák meg és milyen sorrendben teszik fel a kérdéseket. A feladatot kb. két 

héttel az óra előtt adjuk ki a tanulócsoportoknak! Érdemes ekkor megbeszélni a gyerekekkel, 

hogy pontosan miről szeretnének információkat gyűjteni, hogy közösen fogalmazhassuk meg 

a helyes kérdéseket. A módszer egyik tanulsága: nem mindegy, hogy kit, mit, hogyan, mikor 

kérdeznek. Azt is közösen kell eldönteni, hogy kiket, hány főt keresnek meg a tanulók, milyen 

illem- és adatgyűjtési szabályokat kell betartani. Tanítsuk meg a tanulóknak az adatfeldolgozás 

módszerét átlag- és százalékszámítás közben! Használják bátran az Excelt az adatrögzítéshez, 

az értékek kiszámításához és a diagramos feldolgozáshoz egyaránt! A hazánk 

energiagazdálkodásával foglalkozó órára a tanulók már kész diagramokkal érkeznek, azok 

értékelése és feldolgozása lesz az óra egyik fő része (kb. 15 perc). Az energia előállításának 

módja témarészhez kapcsolódóan is végezhetnek előzetes munkát (más csoportok, mint a 

kérdőívezést végzők). Ők a kikérdezés (face-to-face) módszerét sajátítják el. A kérdéseket 

célszerű a tanárnak előzetesen megfogalmaznia, hogy a tényleges kérdések mint minták 

legyenek a tanulók előtt. A módszer pedagógiai értéke, hogy szabálykövetésre épül (a 

megkérdezettek megszólítása, a kérdések pontos felolvasása, nem kérdezhetnek és nem 

mondhatnak véleményt stb.). A kikérdezés közben a kérdésekre adott válaszokat kell 

regisztrálni, pontosan lejegyezni. Itt a kiértékelés a nehezebb, hiszen a nagyon különböző 

válaszokat kell halmazokba rendezni és számszerűsíteni. Nem kell törekedni reprezentatív 

mennyiségű és összetételű minta gyűjtésére, mert ebben a feladatban kevésbé a kapott 

eredmény a fontos, sokkal inkább az adatgyűjtési és az adatfeldolgozási módszer 

megismerése. Elegendő, ha tíz kérdőívet kitöltetnek vagy ennyi főt megkérdeznek. A lecke 

feldolgozása a tankönyv ábraanyagára is építhető. Ebben az esetben az energiahordozók 

különböző csoportjai köré rendezzük a tanulói tevékenységeket (például fosszilis 

energiahordozók – térképmunka és az 5.6. ábra; atomenergia – 5.1. táblázat és 5.8. ábra). 

Mint ahogyan azt már említettük, a 6. lecke ismerős fogalmakkal dolgozik. Ezért az óra 

első harmadában ezek tartalmának felelevenítésére, tisztázására szükséges időt fordítani. 

Lehet ezt fogalomkártyás módszerekkel megoldani: fogalmak (például kommunikáció, 

szennyvíz, infrastruktúra, közművek, szélessávú internet, forgalomterhelés) és definícióik 
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párosításával; fogalmak és a körükbe tartozó alfogalmak csoportosításával (például közmű-, 

közlekedés-, infokommunikációs elemek). A közút- és vasúthálózat sugaras szerkezetét ne 

tudomásul vegyék, hanem ismerjék fel a tanulók térképek megfigyelése alapján! Vizuálisan 

rögzíti a közlekedési hálózat szerkezetét és segíti a mai helyzet értelmezését egy kis térképi 

időutazás: a trianoni határmeghúzást megelőző vasúti és közúti hálózat tanulmányozása és 

összevetése a maival. Érdemes rávetíteni az 1914-es vasúthálózat képére a mai hálózatot. A 

mai közúthálózat forgalomterhelésének térbeli különbségeit (tankönyv 6.5. ábra) 

magyarázzák meg a tanulók a Magyarország közigazgatási térképe és tematikus térképek 

(például idegenforgalmi körzetek, népsűrűség, foglalkoztatottság, GDP területi megoszlása 

térkép) felhasználásával! A 98. oldali szemelvényt (esettanulmányt) és a hozzá kapcsolódó 10. 

feladatot csoportmunkában dolgozzák fel (12–15 perc)! Semmi esetre se maradjon ki az 

órából, hiszen alternatívákban való gondolkodást feltételez, véleményütköztetést, érvelést 

kíván a tanulóktól! A szállítási módok összehasonlításához használják a munkafüzet 1. 

feladatát! Az internet témája közel áll a tanulókhoz, de további kutatási módszerek 

megismerése miatt is feltétlenül végezzék el a munkafüzet 5. feladatában leírt 

közvéleménykutatást és a kapott adatok kiértékelését! A feladat kiadására az órát 

megelőzően, legalább egy héttel korábban javasolt időt biztosítani, hogy legyen idejük a 

tanulóknak ténylegesen megkérdezni a felnőtteket, illetve hogy az érdemben kiértékelt 

adatok beépíthetőek legyenek a tanítási órába. Ezért azt javasoljuk, hogy a tanár még az óra 

előtti napokban kérje be az adatokat a tanulóktól, és összesítse azokat. 

Az értékeket feldolgozó 7. lecke hagyományos értelemben nem is tankönyvi lecke, 

noha van kéthasábnyi törzsszöveg is. Javasolt csoportmunkára építeni, aminek lényege az 

értékek többszempontúságának érzékeltetése. Ezért is javasolja a tankönyv 6. feladata azt a 

megoldást, hogy minden csoport foglalkozzon nemzeti parkkal, hungarikummal és 

népszokással is. Minden bizonnyal lesznek átfedések a csoportok választásában, de az nem 

baj, mert a beszámolók során az egyes csoportok egymás kontrolljai lehetnek. Javasoljuk, hogy 

alapesetben a tanár ne korlátozza a választást, ugyanakkor célszerű orientálnia a tanulókat 

arra, hogy minden értékkel foglalkozzon valamelyik csoport. (Segítség lehet ebben, ha a tanár 

felírja, kivetíti egy táblázatban a választható értékeket, és a választások alkalmával jelöli, hogy 

melyik kelt már el.) A tankönyvi 7–12. feladatok megoldását abban az esetben javasoljuk, ha 

nem csoportmunkában dolgoznak a tanulók a tanítási órán, illetve az otthoni tanulás 

segítésére. 

A témakört összefoglaló 8. lecke kilenc feladata átfogóan feleleveníti a fejezet 

tartalmát, ezért célszerű azok mentén szervezni az órát. Az otthoni tanuláshoz pedig 

segítséget ad a 106. oldali színes szövegdobozok tartalma, az erőforrások számbavétele, 

rendszerezése.  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 8. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 
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 8. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 8. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 Magyarország domborzata, Magyarország közigazgatása, Budapest, valamint 

Európa és Közép-Európa falitérképek;  

 Magyarország tematikus térképek (közlekedési hálózat, GDP, népsűrűség, 

gazdasági fejlettség stb.); 

 Magyarország vízrajzi és közigazgatási kontúrtérképe; 

 fogalomkártyák; 

 kérdőívek a megkérdezéshez. 

Digitális eszközök: 

 projektor, laptop/PC internetkapcsolattal. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: regionális fejlődés, társadalmi-gazdasági régiók; gazdasági 

fejlettség és mutatói, gazdasági szektorok, ágazatok és ágak rendszere, 

infrastruktúra elemek hálózata; helyi, regionális gazdaság és globális világgazdaság 

kapcsolatrendszere; energiagazdaság, élelmiszergazdaság, idegenforgalom külső 

és belső kapcsolatrendszerei, fenntarthatóság; társadalmi információszerzés 

módszerei; telepítési tényezők változása, rugalmas munkaerő és gazdaság – 9–10. 

évfolyam. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: infrastruktúrafejlődés a 

történelmi Magyarországon, kommunikációs és technológiai fejlődés, gazdasági 

ágak, gazdasági fejlődés; szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése 

vélemény megfogalmazásában és ütköztetésében, vitában, helyzetgyakorlatban – 

7–8. évfolyam. 

 Matematika: modellek megértése, adatok lejegyzése, ábrázolása – 7–8. évfolyam. 

 Fizika: energiagazdaság, energiatakarékosság – 7–8. évfolyam. 

 Informatika: internetalapú szolgáltatások használata, digitális modellezés – 7–8. 

évfolyam. 
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A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a témakörben a tanulók sokféle módszerrel ismerkednek meg, amelyek jól 

használhatók más tartalmak feldolgozásakor is. A tudásmérés és az értékelés elsősorban 

ezekre az életvezetési és tudásszerző készségekre irányuljon! Tartalmi szempontból a 

gazdasági élet ágazatainak fő belső és külső kapcsolatrendszereit vizsgálja! Feltétlenül 

tájékozódjon a szaktanár arról, hogy értik-e a tanulók a gazdaság működésének 

alapfolyamatait, hazánk helyzetét az európai integráció és a globális világgazdaság 

működésének kettősségében! 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is az ellenőrző 

feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanóra szükséges. 

4. fejezet. A szomszéd országok és Közép-Európa 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A közép-európai regionális tudat alapozása és a nemzettudat fejlődése a szomszéd országok 

hazánkkal való múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosulásával, a magyarsághoz 

kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek megismerésével.  

 

A fejezet további céljai: 

 az oksági gondolkodás fejlődése az országok földrajzi jellemzőinek 

rendszerezésével (például összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, 

idősorok, térsorok, sémák, folyamatvázlatok készítése nyomán); a nyersanyagban 

való gazdagság, a szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai 

változások és a társadalmi-gazdasági hatások példákban való felismerése során; 

 a kritikai gondolkodás fejlődése tényelemzéssel (például a régió és az országok 

földrajzi-környezeti jellemzői); 

 a térbeli tájékozódás készségének fejlődése különböző térstruktúrák 

viszonyításával, fekvésének meghatározásával és megfogalmazásával, 

méretnagyságrendek és irányok felismerésével, topográfiai térképvázlatok 

készítésével; 

 az információszerzési készség fejlődése földrajzi-környezeti tartalmú, különböző 

céloknak megfelelő, másodlagos információhordozók irányított kiválasztásával;  

 a tanulni tudás készségének fejlődése a Kárpát-medencére, Közép-Európára 

vonatkozó előzetes tudás előhívásával és alkotó felhasználásával; 

 a kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlődése országbemutatás során 

(kreatív tanulói megoldásokkal). 
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A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Kis alpesi szomszédaink – Ausztria és Szlovénia földrajza 

2. Testvérnépek déli határunkon – Horvátország és Szerbia földrajza 

3. A Balkán kapujában – Románia földrajza 

4. A Kárpátokon innen és túl – Ukrajna és Szlovákia földrajza 

5. Kelet-nyugat és észak-dél között – Csehország és Lengyelország földrajza 

6. 7. Közép-Európa óriása – Németország földrajza 

8. Zöld, sárga és barna – Tipikus tájakon Közép-Európában 

9. Tágabb környezetünk – Összefoglalás – Európa közepén 

Közép-Európa feldolgozásának előzményeként Európáról már szereztek a tanulók egy 

általános áttekintő képet, és feldolgozták a Kárpát-medence földrajzát. Erre a rávezető logika 

alapján került sor. Több, különböző szempontú átfedés is van a jelenlegi, a korábbi és a majd 

utolsóként tanulandó fejezetek között. A szomszéd országok területének egy része a Kárpát-

medencevidékhez tartozik, és a diákok a természetföldrajzi egységgel kapcsolatban már 

tanultak is róla (például Szlovákia területén az Északnyugati-Kárpátok, Románia területén a 

Keleti- és a Déli-Kárpátok, valamint az Erdélyi-medence). A szomszéd országok közül Szlovénia 

és Ausztria közép-európai alpi ország, Horvátország és Szerbia a Balkán részeként Dél-

Európához tartozik, de a szomszédság és a múltbeli kapcsolatok miatt kerül itt feldolgozásra. 

Szlovákiát és Ukrajnát a Kárpátok íve fogja össze, egyébként egyik közép-európai, a másik 

kelet-európai ország. A közép-európai Lengyelországot és Csehországot a V4 csoport 

logikájával kapcsoljuk össze. Ettől függetlenül a fejezet fő üzenete a tanulók felé az, hogy e 

térség országai fekvésük, történelmi múltjuk és gazdasági kapcsolataik révén ezer szállal 

kötődnek egymáshoz, hazánkhoz, így a regionális identitástudat fejlesztésében 

megismerésüknek kulcsszerepe van.  

A Közép-Európával való ismerkedést célszerű a lehatárolásával kezdeni (lásd tankönyv 

20. oldal 4.1. ábra), hogy egyértelmű legyen a tanulók számára: Szlovénia, Horvátország és a 

balti államok is ide tartoznak. Azt azonban értelmezni szükséges, hogy ezek a besorolások nem 

egységesek attól függően, hogy milyen szempont (például természetföldrajzi, történelmi, 

gazdasági, politikai) alapján történnek. Az országokkal a nyugati szomszédoktól indulva 

indirekt irányban haladva ismerkednek a tanulók, majd az északnyugati-kárpáti országok után 

északra (Csehország és Lengyelország), végül Közép-Európa legjelentősebb állama 

(Németország) felé vezet a megismerés útja. Így teljesedik és tágul a hazánk környezetével 

kapcsolatos téri szemlélet, amit a végén a közép-európai tipikus tájak összegzése szintetizál. 

Közép-Európáról – szemben a többi kontinensrésszel a következő fejezetben – nincs egy 

általános áttekintő kép, mert ennek jellegzetességeit ismerik leginkább a magyarországi 

tanulók, továbbá a Kárpát-medence kapcsán már sok mindennel tisztába kerültek. Az egyes 

országokról különböző mélységű ismereteket szereznek a diákok, feldolgozásuk mélysége 

elsősorban a hazánkhoz való kapcsolódás földrajzi szempontja és minősége alapján történik. 

Ez a fejezet nem is nevezhető hagyományos értelemben regionális földrajzinak, hiszen nem ad 
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következetes leíró bemutatást ezekről az országokról. Alapvető földrajzi tényeket, 

jelenségeket, tipikus vonásokat emelnek ki a leckék, és általában összehasonlításra 

törekszenek (például a magashegységi Ausztriát és Szlovéniát, a balkáni Horvátországot és 

Szerbiát, az északibb Lengyelországot és Csehországot vetik össze). Minden lecke elején az 

általános, az adott területen tipikus dolgok bemutatása történik, majd utána kerül sor az egyes 

országokról való speciális tudás megszerzésére. A cél az, hogy a tanulók alapvetően 

tájékozottak legyenek ezekkel az országokkal kapcsolatban, ismerjék téri elhelyezkedésüket, 

jellemzőiket, és értsék azok okait, az azokból adódó társadalmi, gazdasági lehetőségeket és 

korlátokat. Ehhez hozzá tartoznak a topográfiai ismeretek is. A leckék azonban nem ismertetik 

a földrajzi helyek (tájak, közigazgatási egységek, városok stb.) pontos fekvését, tartalmukkal 

kapcsolatban is csak egy-egy lényegesebb elemet emelnek ki.; a vonatkozó tudást 

térképmunkával kell megszerezni.  

A fogalmi rendszer kevés általános fogalommal bővül, többségük már előfordult a 

korábbi földrajzi tanulmányok során. Itt inkább megerősítést kapnak, újabb tartalmi elemmel 

gazdagodnak (például kultúrtáj, alpesi gazdálkodás, ipari szerkezetváltás), és újfajta vagy 

mélyebb kapcsolatokat teremtünk közöttük (például homogén nemzetiségű állam, 

energiafüggőség, természetátalakítás). Annál több viszont az egyedi topográfiai fogalom a 

leckékben. Az identitás fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy a tanulók együtt 

ismerjék meg a földrajzi nevek magyar és nemzetközi változatát. A mindennapi élet 

szempontjából az adott országban használt, illetve a nemzetközi elnevezés ismerete a 

fontosabb (mert a diákok ezzel találkoznak utazásaik során), de a magyar neveket is meg kell 

ismerniük. A leckék ezeket használják, de zárójelben a másik elnevezés is olvasható, például 

Szabadka (Subotica), Bécs (Wien), Belgrád (Beograd), Ungvár (Uzshorod). Ez utóbbi név arra is 

példa, hogy az ország hivatalos nyelvén (ukrán) való megnevezést használjuk, nem az oroszt 

(Uzsgorod), ahogyan a korábbi nemzedékek tanulták az iskolában.  

Az alpi szomszédos országokkal ismertet meg az Ausztria és Szlovénia földrajza című 

1. lecke. Talán Ausztria és Szlovénia havas hegyvidékei a legvonzóbbak (esetleg ismertek is) a 

tanulók számára a régióban, ezért motiváló lehet a velük való foglalkozás. A lecke első 

részében a jég által formált magashegységről mint tipikus tájról való tudás bővül. Nem 

természetföldrajzi jellemzéssel (hiszen az már az előző években feldolgozásra került a 

függőleges övezetesség és azok távoli kontinenseken jellemző példáiban is), hanem az azokból 

adódó gazdasági lehetőségekkel (állattartás, idegenfogalom). A lecke célja a magyar 

kisebbséggel kapcsolatos reális kép kialakítása a tanulókban, mert erről alig hallanak a 

mindennapi életben. A magyarság asszimilációjának és következményeinek értelmezése nem 

maradhat el, fontos a több szempontú értékelése (mit jelent a nemzet, és mit az egyén 

számára) és a határ menti kapcsolatok lényegének értelmezése. Ausztria és Szlovénia 

feldolgozása során elsősorban a hasonlóságok (például magashegyvidék, közlekedési tengely, 

Habsburg múlt, turizmus) és különbségek (például tengerpart, eltérő ásványkincsek, délszláv 

vagy közép-európai kötődés) megláttatása a cél, természetesen összefüggéseik rendszerében, 

magyarázatukkal együtt.  
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A 2. lecke, Horvátország és Szerbia földrajza két délszláv nép otthonát mutatja be. 

Általános iskolában nem törekedhetünk a jugoszláv múlt és a népek közötti konfliktusok 

értelmezésére, mert bonyolult történelmi összefüggések állnak a hátterében. A volt jugoszláv 

tagállamok együtt való megismerése sem indokolt (ezt a kísérleti tankönyv kipróbálóinak egy 

része elmarasztalóan tette szóvá), hiszen az egykori, a korosztály számára történelmi távlatú 

politikai alapú szövetség bemutatása nem segíti a földrajzi szemlélet fejlődését, továbbá 

feldolgozhatatlanná tenné a tananyagot. A népesség heterogén nemzetiségi és vallási 

összetételének kiemelése viszont fontos, részben a történelmi változások, a függetlenedési 

küzdelem megértése, részben a magyarság érintettsége miatt is. Kapjon hangsúlyt a 

magyarság térbeli elhelyezkedése és helyzete a határ menti térségekben!  

Horvátország kapcsán az idegenforgalom áll a tananyag középpontjában. A tanulók 

egy része számára az adriai tengerpart ismerős lehet, lehetnek róla tapasztalataik, ezért 

ezeknek földrajzi összefüggésbe helyezésén legyen a hangsúly! Például: hogyan és miért 

változik az időjárás, miután átkelnek a Dinári-hegység vonulatain? (éghajlatválasztó hegység 

fogalom megerősítése), miért kopár a hegyvidék? (eredeti növénytakaró kiirtása, másodlagos 

növényzet lelegelése, letaposása), miért van annyi mélyedés a Karszt-hegység területén? 

(karsztosodás, karsztformák). A másik tartalmi súlypont a kőolajkincs és a kőolaj szállítási 

útvonala köré csoportosul. A kikötőövezet fogalma majd az 5. fejezet 1. leckéjében kerül teljes 

kibontásra, de itt már elemezzük a térben való megjelenését térkép és kép összevetésével. 

Szerbiáról nehezebben rajzolható jellegzetes földrajzi kép, mint Horvátországról. Az átmeneti 

gazdasági állapot, az útkeresés, illetve a perifériahelyzethez kapcsolódó képzet kialakítása a 

cél. Tartalmi szempontból azt üzeni a tanulóknak, hogy a bizonytalan kül- és belpolitikai 

helyzet miatt a külföldi tőke nehezen áramlik az országba, ami a kilátásait is elbizonytalanítja. 

A Balkán kapujában című 3. lecke Románia földrajzát dolgozza fel tulajdonképpen 

négy tartalmi egységben. (Megjegyezzük, hogy Románia besorolása problémás, hiszen 

különböző alapokon másképpen történhet: Dél-, Közép- és Kelet-Európához is tartozhat.) A 

Kárpát-medence földrajzi egységének feldolgozásakor a tanulók már megismerték a 

medencevidékhez tartozó tájakat. Az ország fekvésével és annak következményeivel 

kapcsolatban több elem (például Kárpátok, idegenforgalom, erdőgazdaság, állattartás) már 

ismert, de a magashegység elválasztó, megosztó következményével (például a gazdasági 

jellegben és a fejlettségben) még nem találkoztak a földrajztanulás során. Ugyanez a kettősség 

tárul eléjük a népességgel kapcsolatban is. Ennek is vannak előzményei a természetismeret 

tanulásának időszakából és a Kárpát-medencevidék (1. fejezet) megismerése nyomán, 

amelyekre támaszkodni szükséges a feldolgozáskor. Feltétlenül rögzíteni kell ezen az órán a 

magyarok lakta térségek és a jelentősebb települések elhelyezkedését, és magyarázatot kell 

adni azokra. Világosan tisztázni szükséges az Erdély fogalmat, elkülöníteni azt a Partiumtól. 

Hasonló feladat a történelmi nevek, az országrésznevek (például Havasalföld, Erdély), a 

tájnevek (például Erdélyi-medence) és a néprajzi egységnevek (például Székelyföld, 

Csángóföld) következetes elkülönítése. A népességfogyással kapcsolatos tényeket illesszük 

bele Európa népesedési problémáiba! A gazdasági élet bemutatásának fő iránya az eltérő 

adottságú országrészek (például tengerpart, alföld, dombvidék, Kárpátok, Erdélyi-



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
132 

szigethegység) lehetőségeinek összehasonlítása, amihez a tankönyvi 3.7. ábra 

keresztmetszete is ad alapot. Az országrészek lehetőségeinek megismerésére épülhet a román 

gazdaság lehetőségeinek és gondjainak számbavétele például a 3.8. ábra által kínált 

rendszerre. Ebből azután levezethető a környezetkárosodás is.  

A Kárpátokon innen és túl című 4. lecke két országa között csak a Kárpátok és a 

szocialista múlt teremt kapcsolatot. Ám Szlovákia alapvetően hegyvidéki, Ukrajna viszont 

síkvidéki ország. E különböző domborzati jelleg következményeinek érzékeltetése az egyik fő 

cél. Megláttatni a tanulókkal, hogy a természetföldrajzi feltételek miként határozták meg 

évszázadokon át a gazdaság lehetőségeit, és a társadalom szemlélete szerint hogyan használta 

fel felelősen vagy használta ki felelőtlenül ezeket a lehetőségeket. Gondot jelenthet a 

tanulóknak, hogy több országgal kapcsolatban is hasonló dolgokat olvasnak a 

földrajztankönyvben (például természetes fogyás, kivándorlás, elmaradottság, 

környezetkárosodás), így összemosódnak azok földrajzi-környezeti jellemzői. Ezért fontos, 

hogy mindig viszonyítsuk a jellemzőket más országokéhoz, például a most együtt tanultakhoz 

(Szlovákiát Ukrajnához) vagy a már korábban megismertekhez (például Ukrajnát Romániához, 

Szlovákiát Ausztriához). Így a diákok könnyebben megértik, hogy a gazdasági élet elmaradott 

vonásainak alapvetően ugyanazok az okai Romániában, Szerbiában, mint Ukrajnában; a 

gazdaság hajtóereje Szlovákiában ugyanúgy a személygépkocsi-gyártás, mint 

Magyarországon, és az okai is alapvetően azonosak.  

Ukrajna feldolgozása során feltétlenül foglalkozni kell a magyarság területi 

elterjedésével, érzékeltetni kell a tanulókkal, hogy Kárpátalja szervesen illeszkedik a Kárpát-

medencébe, lényegesen eltérő földrajzi vonásai vannak és kapcsolatai voltak, mint a 

Kárpátokon túli ukrán síkvidéknek. Más tekintetben is nélkülözhetetlen a térképmunka. Rá kell 

döbbenniük a tanulóknak arra, hogy milyen nagy területű országról van szó. A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a gyerekek tudatában Ukrajna jóval kisebb területű, mint a valóságban. 

Ennek egyik fő oka, hogy Magyarország térképét szemlélve az rögződik, hogy kis szakaszon 

határos a két ország (a leggyakrabban használt térképen látható határszakasz hossza alapján 

vizualizálják az országot). A másik oka nyilván az, hogy keveset tudnak róla, nem része a 

társadalmi tudatnak Magyarországon. Ukrajna tankönyvben olvasható általános jellemzői 

alapvetően a hegyvonulaton túli területekre vonatkoznak. A klasszikus nehézipari vidék 

jellemzői és annak átalakulása a későbbiekben (részben a következő, részben pedig a 8. 

leckében) kerül elő, most csak előkészítjük a hagyományos iparvidék (mint tipikus táj) 

fogalmát a képzet kialakításával. Szlovákia, a kis szomszéd nagyként él a gyerekek tanulás 

előtti képzeletében, mert hosszú szakaszon határos hazánkkal és magas hegyvonulatai 

vannak. Akik már jártak is az országban, még inkább nagy területűnek képzelik, mert a 

hegyvidéki utakon – különösen télen – lassúbb a közlekedés az idehaza megszokottnál (így 

vetül át az időképzet téri képzetté). Ennél az országnál is a tömb- és a szórvány magyarság 

területi elterjedése az egyik legfontosabb feldolgozandó tény. A másik a földrajzi fekvésből 

származó előnyök értelmezése, és annak elemzése, miként él ezekkel a lehetőségekkel.  

Az 5. lecke Lengyelország és Csehország földrajzát dolgozza fel. A Kelet-nyugat és 

észak-dél között cím érzékelteti a fő földrajzi célt: lássák a tanulók, az országok kontinensen 
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belüli elhelyezkedése hogyan határozta meg évszázadokon át történelmi helyzetüket és 

gazdasági fejlődésüket. Azonban ez az egyiknek előnyére, a másiknak hátrányára vált. Mégis 

sok közös vonás van népességük összetételében és gazdasági életükben, amiket célszerű 

egymással párhuzamosan, problémacsoportokba rendezve megismertetni a tanulókkal. Ilyen 

a népességszerkezet alakulása, a nehézipari vidékek sorsa, a mezőgazdasági feltételek 

változása és az idegenforgalom gazdaságélénkítő szerepe. A nehézipari vidékek kialakulását a 

vasipar és a gépipar kapcsolatrendszereinek megismerésén keresztül értik meg. A nehézipari 

vidékek átalakulásának folyamatát elemeiben még mindig nem bontjuk ki, csak a 

tényláncolatot ismerik meg a tanulók (ásványkincsek –› nehézipar fejlődése –› 

bányabezárások –› nehézipar hanyatlása –› új iparágak megtelepítése). A mezőgazdaság 

esetében a nem igazán kedvező természetföldrajzi adottságok felhasználását és a 

terménycsoportokat (könnyűipari, söripari nyersanyagok, takarmánynövények) emeljük ki! 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a két ország és az előző leckében megismert Szlovákia a 

visegrádi négyek (V4 csoport) tagjai – hazánkkal együtt –, amelyek jelenlegi gazdasági élete és 

nemzetközi sorsa együtt formálódik. Ez a regionális együttműködések egyedüli példája az 

általános iskolai földrajztanításban.  

A Németország földrajzával foglalkozó 6-7. lecke – eltérően a többitől – két óra anyaga 

és hat oldalas, hiszen „Közép-Európa óriását” egy órán nem lehetséges feldolgozni. A tananyag 

tartalma többféle szempont mentén tagolható. Legcélszerűbbnek az tűnik, hogy az első órán 

az ország történelmi sorsának, kontinensen belüli gazdasági szerepének és a népesség 

alakulásának okait és következményeit vegyük sorba, a második órán pedig a gazdasági élet 

mai szerkezetét elemezzük, és mutassuk be az ipari szerkezetváltás folyamatát. 

Németországgal kapcsolatosan sok elképzelést és sztereotípiát is hoznak magukkal a tanulók 

az iskolán kívüli világból, aminek egy része nem reális tényeken alapszik, ezért ezek kiigazítása 

az egyik fő cél. Az imponáló gazdasági eredmények megismerése mellett a tanulóknak látniuk 

szükséges a német társadalom és gazdaság fő problémáit (például munkaerőhiány, 

bevándorlók integrációjának hiánya, hanyatló gazdasági mutatók) is. Ezeknek a kérdéseknek 

a megbeszélése igényli a vélemények megfogalmazását, az objektív értékeléseket és a 

véleményformáló beszélgetéseket. 

A Zöld, sárga és barna című 8. lecke a közép-európai tipikus tájakkal foglalkozik. A 

színek a domborzati formákra utalnak, hiszen az alföldek, a rögvidékekhez kötött 

hagyományos nehézipari körzetek és a magashegységek gazdálkodási tere mutatkozik be. Az 

északabbi közép-európai alföldek lényegesen különböznek a Kárpát-medencében 

ismertektől, mert kialakulásukban a jégtakaró hordalékának (moréna) volt jelentős szerepe. 

Ennek folyamatát és következményeit célszerű összevetni a délebbi alföldekével (folyók 

hordalékával való feltöltődés, ami viszont már ismert). Az észak-déli különbségeket a földrajzi 

övezetességben ismerik a tanulók, amit most fel kell eleveníteniük, hogy magyarázatot 

találjanak a mezőgazdaság kettősségére, észak–déli és nyugat–keleti különbségére. A közép-

európai lepusztult rögvidékek tipikusan nehézipari vidékek, aminek földtani és földrajzi 

magyarázatát kell adni a tanulók számára (más klíma, mocsárerdők, üledékekkel való 

betemetődés –› kőszén –› bányászat –› nehézipari vidék –› környezetkárosodás). Ezek elemei 
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már mind ismertek, tehát csak össze kell rendezni azokat. A magashegységek adottságai 

szintén ismertek (lásd függőleges földrajzi övezetesség). Az egykori üledékképződési 

környezethez a kősó és az ércek keletkezése kapcsolódik új elemként. A kősó a bepárlódás, az 

ércek pedig az oldatból való kicsapódás folyamatában keletkeztek, amely folyamatokról 

korábban még nem hallottak a tanulók. Sőt, zavart is okozhat bennük az, hogy az 

ércképződésnek csak a magmás tevékenységhez kapcsolódó folyamatát ismerik (abból is 

inkább csak a mélységi ércképződést, kevésbé a magmamaradékból, a forróvizes oldatokból 

való kiválást), a másodlagos, üledékes képződési mód ismeretlen. A kősóval kapcsolatban 

nehezen képzelik el, hogy ott, ahol ma hegységek tornyosulnak, egykor tenger hullámzott. 

Tipikus tájként értelmezzük a Közép-Európát átszelő közlekedési folyosókat is. Célszerű 

megismerni a közép-európai folyosók rendszerét (8.9. ábra), mert földrészünk ütőereiként 

foghatók fel. Új szemléletet hoz a tanulók számára, hogy az infrastruktúra is lehet tájformáló 

tényező, sőt, annak tipikusságát is előidézheti. 

A 9. lecke a szomszéd országok és a Közép-Európa témakör összefoglalása. Az 

országokat röviden ismertető szövegdobozok röviden és könnyen áttekinthetően 

összefoglalják a tananyag tartalmát, amelyek megértését változatos kérdések és feladatok 

ellenőrzik. 

 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 10 óra. 

Ebből 8 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A természetismeret és a földrajz tantárgy eddigi tanulása eredményeképpen elvárható tudás: 

 a Kárpát-medence földrajzi jellemzőinek és a jellemzők okainak ismerete;  

 a fekvés, a táj, a gazdaság és a kultúra szerepének felismerése az országok 

gazdasági életében; 

 a Kárpát-medencei nagytájak ismerete, a hazai nagytájak túlnyúlása az 

országhatáron; 

 a magyarság elterjedése a Kárpát-medencében; 

 a gazdasági ágazatok és ágak rendszere; 

 a logikai térképolvasás készsége; 

 közös és csoportos, célirányos, tanár által irányított munkavégzés készsége. 

Ajánlott feldolgozási mód és alternatívái 

Mivel a hazánkkal szomszédos és jelentős közép-európai országokkal foglalkozik a fejezet, 

érdemes a feldolgozás előtt tájékozódni arról, hogy azokról milyen előismereteik vannak a 

tanulóknak. Nagyon tanulságos lehet, és tapasztalatainak felhasználásával hatékonyabb lehet 

a feldolgozási folyamat. Ajánljuk a feldolgozás következő formáját: a szaktanár megkéri a 

tanulókat, rajzolják le és nevezzék meg a hazánkat határoló országok területét. Írjanak 

mindegyik országhoz három szót, ami eszükbe jut a neve hallatán. Amikor egy-egy ország 

tanulására sor kerül, szembesíthetők a tanulók az előzetes képzetükkel (természetesen nem 
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egyénenként, mert az osztály mint csoport képzete fontos most). A tanulási folyamat végén 

(az egyes tanórák végén és/vagy a témakör végén) is érdemes visszatekinteni az előzetes 

elképzelésekre. Érdekes lehet az átlagemberek tudása is ezekről az országokról. Készíthetnek 

a gyerekek riportot a környezetükben élő felnőttekkel, vagy visszanyúlhatnak a már ismert 

kikérdezés módszeréhez is (lásd Ázsia kapcsán). A tanulságokat minden esetben a tanulók 

fogalmazzák meg! 

Az 1. lecke három nagy tartalmi egységének (azonosságok, Ausztria, Szlovénia) 

megfelelően célszerű felépíteni az órát. Az első egység az alpi táj adta lehetőségek 

számbavétele, azaz annak összegyűjtése, felelevenítése, ami közös alapot ad számukra. Ennek 

alapját adhatja az 1.3. ábra elemzése (kb. 10 perc). Irányát a 4. feladat problémafelvetése 

biztosítja: melyik magasságban mi a jellemző gazdasági tevékenység és miért éppen ott? Mivel 

ehhez elméletileg mindent tudnak már a tanulók, célszerű pármunkában (esetleg 

csoportmunkában) megoldani, méghozzá oly módon, hogy írják az egyes tengerszint feletti 

magassági zónák mellé az indokokat. Feladatlapra másolva is kiadható az ábra, ebben az 

esetben egymással kicserélhetik megoldásaikat a párok, és javíthatják, kiegészíthetik azokat. 

A magyar kisebbség kérdésének áttekintése céljából a frontális munkaformát javasoljuk 

beszélgetés formájában (kb. 10 perc). A határon lezajló kétirányú forgalom megjeleníthető 

egyszerű és gyors helyzetgyakorlatban a tankönyvi szövegből nyert információk alapján. A két 

ország összehasonlításának módszere kétféleképpen is szervezhető. Elsősorban azt ajánljuk, 

hogy a tanár készítsen táblázatot, amibe a tanulók beleírják a tankönyvi szövegből és a 

térképekről kikeresett jellemzőket. Egyik megoldás, hogy rétegmunkában dolgoznak, miután 

a tanár felosztotta a két országot az osztály tanulói között. Másik megoldás, hogy az országok 

helyett szempontonként differenciál a tanulók között (az egyik padsor a fekvésüket értékeli, a 

másik az erőforrásaikat szedi össze, a harmadik az iparágaikat vagy a fő termékeiket indokolja 

stb.). Ez utóbbi értékesebb, hiszen nem a tankönyvi szövegből kell egyszerűen tényeket 

átmásolni a táblázatba, hanem összehasonlítás és értékelés is kapcsolódik hozzá. Ne feledjük, 

hogy az egész fejezet egyik fő célja az összehasonlítás! Minden tanuló a táblázat megbeszélése 

során, a tanári megerősítést követően tölti ki a táblázat valamennyi rovatát. A 16. feladat 

tablókészítést javasol. Ha a diákok még kevés ilyet csináltak, mindenképpen javasoljuk a 

feladatot. A tabló fogalom többféle értelmezésben használt, ezért célszerű pontosan tisztázni 

a gyerekekkel, hogy miféle műfaj az. Ebben az esetben a földrajzi tényeket bemutató, 

látványos összeállítást, ábrázolást értjük, ami nagyon rövid szövegekkel, képekkel, grafikai 

elemekkel jeleníti meg a lényeget. Kiadása az órát megelőzően is történhet, de nem azzal a 

szándékkal, hogy ezen az órán bemutassák azokat, hanem azért, hogy utánanézzenek az 

országokkal kapcsolatos tényeknek, amik jól beépíthetők a rétegmunkába. Érdemes 

kihasználni annak a motiváló erejét, hogy a tanuló tankönyvi szövegen kívüli információval is 

bír, és azt fel is használjuk a közös tudásépítésben. A tablók bemutatására csak a következő 

órán kerüljön sor rögzítő, megerősítő jelleggel! Felhívhatjuk a tanulók figyelmét arra, hogy 

külön értékeljük, ha az órán elhangzottak is beépülnek a tabló tartalmába.  

A déli szomszédos országainkat feldolgozó 2. lecke elvileg szintén összehasonlításra 

épül, de ez nehezebb feladat, mint az előző leckében, mert a tankönyvben nincsenek kiemelve 
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a közös jellemzők (csak a történelmi múlt vezérfonalában vagy a népesedési kérdésekben 

ragadhatók meg), és mert a tanulóknak feltételezhetően eltérő mennyiségű előismeretük van 

a két országról. Ezért itt olyan háromoszlopos táblázat elkészítését javasoljuk a tanórán, 

amelyben Horvátország és Szerbia között egy „hasonlóságok” című oszlop is van. Az óra 

azonban semmiképp se a táblázat mechanikus kitöltéséből álljon, hanem legyen a feldolgozás 

vezérfonala (szempontrendszere), és kitöltésére az óra végi összefoglalás során kerüljön csak 

sor! Az óra fő tevékenységeként javasolt elvégezni a két ország helyzetértékelését. Két 

különböző módszert tanít meg a lecke: halmazokba rendezéssel (hátrányok, előnyök 

kihasználva és előnyök kihasználatlanul), illetve táblázatba rendezéssel (pozitív és negatív 

vonások – tény és megnyilvánulása). A helyzetértékeléshez a tanulók a tankönyvi szöveget 

használják! Törekedjünk arra, hogy az órán maradjon idő a képelemzésre is! A rijekai kikötő 

képén (2.6. ábra) kell tájékozódniuk a tanulóknak a 11. feladat iránymutatása szerint. Ez fontos 

a később kialakítandó kikötőövezet fogalma miatt. A leckében több olyan topográfiai fogalom 

van, aminek magyar neve eltér a nemzetközi elnevezésétől. Ezeket célszerű párosítós 

feladatokban gyakoroltatni.  

A Romániával foglalkozó 3. lecke első harmada a már birtokolt tudás megerősítését 

szolgálja, ezért azt javasolt villámkérdésekkel feldolgozni. Azonban a villámkérdések az oksági 

összefüggésekre világítsanak rá! Például: miért volt évszázadokon át belső választóhatár a 

Kárpátok?, miért eltérő az életszínvonal a Kárpátokon inneni és túli területeken?, miért 

csökken a magyarok száma Romániában? A hagyományos erdélyi kézműves termékek képeit 

(3.5. ábra) olyan szempontból nézzék meg a gyerekek, hogy vajon mi adja az alapjukat, miért 

jellemzőek (például székely kapu ‹– erdő, fa, kerámia ‹– agyagos felszínek a medencében). A 

3.7. ábra keresztmetszete segítségével láttassuk meg a gyerekekkel, hogy mennyire eltérőek 

az egyes országrészek adottságai! Olvassák le az ábráról az országrészek (nagytájak) 

természeti erőforrásait! Az ábra kivetítése arra is lehetőséget nyújt, hogy a természeti 

erőforrásokhoz hozzákapcsoljuk a társadalmi erőforrásokat vagy a rájuk épülő gazdasági 

tevékenységeket (gondolattérkép-szerűen), például tengerpart –› folyamtorkolat –› 

szénhidrogének –› kikötői iparágak (például kőolaj-finomítás, kohászat). A tanulói 

elképzelések ellenőrzését a gazdasági élet térképe alapján önmaguk végezhetik. A gazdasági 

élet teljesítményeinek feldolgozását – mint már említettük – javasoljuk a 3.8. ábra 

gondolattérképére alapozni. Egyik lehetőség a tankönyv feladata (13.) alapján végigjárni a 

kapcsolatrendszert. Érdemes azonban az erőforrásokat és a fejlődést hátráltató tényezőket 

külön-külön súlyoztatni is a tanulókkal annak érdekében, hogy ne a lehetőségek és problémák 

listájának hossza alapján ítéljék meg a helyzetet. Becsüljék meg (és írják az ábra mellé), hogy 

például egy 1–5 skálán milyen fokozatú lehet egyik vagy másik erőforrás és probléma! Persze 

nem fognak tudni teljesen reálisan értékelni, de ez nem baj (nem is lehet cél), csak annyi, hogy 

gondolkodjanak el azokon. Érdemes időben is végiggondoltatni ezeket. A természeti 

erőforrások egy része hosszú távon adott (például a kontinentális éghajlat nagyjából – 

legalábbis emberi léptékkel nézve – állandó), az ásványkincsgazdagság változik az idővel a 

kitermelés ütemének függvényében, ám évszázados értéknek tekinthető. A szocializmus 

örökségei az elmúlt közel harminc év alatt sem szűntek meg, a környezeti károk pedig nagyon 
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változó idő óta (30 éve – néhány éve) vannak jelen. A környezeti problémák a tankönyvi 

törzsszöveg és a szemelvények alapján (127. oldal) feldolgozhatók, jó lehetőséget adnak a 

szövegértés fejlesztésére (például kulcsszavazással vagy egyre nehezedő szempontok alapján).  

A 4. lecke feldolgozása – mivel két különböző nagyságú és eltérő szinten ismert 

országgal foglalkozik – erős tanári irányítást igényel. Induljunk ki a tudom, amit tudok táblázat 

kitöltéséből, hogy lássuk, mit gondolnak, tudnak róluk a gyerekek! Nagyon fontos, hogy a 

„tudni vélem” és a „tudni szeretném” oszlopokban írottakra reagáljon a tanár – az elsőre a 

tanulási folyamat végén. Ne fogalmazzon meg előre ítéleteket (se pozitívumokat, se 

negatívumokat), hanem az óra végén döbbenjenek rá a tanulók, hogy mennyire helyesen vagy 

helytelenül gondoltak dolgokat vagy mennyire kevés volt az információjuk! A második 

oszlopra a feldolgozás folyamatában figyeljünk, azaz építsük bele a tananyagba azokat a 

tartalmakat, amiket szeretnénk megtudni! Az országok területének összehasonlítása fontos. 

Ez történhet számadatok alapján (például hányszor férne el Szlovákia Ukrajnában? hányszor 

nagyobb Szlovákia/Ukrajna, mint Magyarország?), de foltmódszerrel is. A foltmódszer azt 

jelenti, hogy térképből kivágott vagy kivetített területfoltokat vetünk össze egymással (például 

megnézzük, hogy hány Szlovákiával lehetne „kitapétázni” Ukrajnát). Érdemes kiindulni abból 

a megfogalmazásból, hogy Ukrajna az egykori Szovjetunió éléstára volt (6. feladat), és ehhez 

igazolást, indoklást keresni a földrajzi övezetességi térképen (valódi mérsékelt öv – szárazföldi 

terület –› száraz kontinentális éghajlat, mezőségi talaj, füves puszta –› szántóföldek –› búza, 

napraforgó). Az ásványkincsgazdagság is magyarázható tematikus térképek (például Európa 

szerkezeti térképe) segítségével, erről leolvasható a fedett ősföldi szerkezet, ami a magmás 

(például vasércek, mangánérc) és az üledékes (például kőolaj, kőszenek, kősó) ásványkincsek 

előfordulását is értelmessé teheti. A nehézipari vidék valósághű képzetének kialakulásához 

leírás és fotó elemzése segíthet. A kereskedelmi partnereket bemutató 4.4. ábráról nem 

könnyű olvasni (bár a gyerekek találkoztak már ezzel az ábratípussal). Javasoljuk, hogy a 

szaktanár adjon konkrét kérdéseket az adatok értelmezéséhez (például melyik a 

legjelentősebb kereskedelmi partnere?, mely országok részesednek együtt akkora arányban, 

mint Oroszország? Melyik nagyobb: az ázsiai vagy az európai országok összes részesedése?)! 

Semmiképp ne maradjon ki a tájleírást készítő feladat (8. feladat)! Az a jelentősége, hogy 

eddig alapvetően természetföldrajzi tájakat jellemeztek a tanulók, ezúttal azonban egy 

teljesen átalakított, mesterséges táj képével kell foglalkozniuk. Javasoljuk az órán a jellemzési 

szempontokat felvillantani, felhívni a figyelmet a tanulási praktikára, és egy-egy 

megfogalmazást mintaként adni. A leírás elkészítése viszont lehet otthoni feladat. Szlovákia 

feldolgozásában kaphatnak nagyobb önállóságot a tanulók, mert a tankönyv alapján könnyen 

megoldható akár önállóan is. Módszertanilag a tájleíráshoz kapcsolódik a tankönyvben 

javasolt tájrajz készítése a Magas-Tátráról (14. b. feladat, 4.5. ábra). Itt a természetföldrajzi 

(geomorfológiai) lényegmegragadást gyakorolhatják a tanulók; fel kell ismerniük, ki kell 

emelniük a már ismert tájelemeket (például hegyvonulat, mély völgy, csipkés hegygerinc, 

gleccser).    

Mivel az 5. lecke tartalma a problémacsoportokban való feldolgozást kívánja, célszerű 

differenciált csoportmunkára építeni a tanulási folyamatot. Mérlegelendő, hogy mind a négy 
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problémát így dolgozzuk-e fel, vagy csak a gazdasági életre vonatkozókat. Ez utóbbi esetben a 

népességszerkezet alakulásával frontálisan foglalkozzanak a diákok. A többi problémakör (a 

nehézipari vidékek sorsa, a mezőgazdasági feltételek változása és az idegenforgalom 

gazdaságélénkítő hatása) egy-két csoport feladata lehet (az osztálylétszámtól függően). A 

tankönyv a szövegértés készségének fejlesztését tűzi ki célul (lásd tanulási praktika). A 

szakaszos olvasást követő kulcsszavazásos módszert javasolja: ki kell keresni a hét 

törzsszövegegység egy-egy legfontosabb mondatát, majd azoknak a kulcsszavait, amelyekből 

összeállhat a lecke tartalmi váza. Előfordulhat, hogy egy szövegegységben több fontos mondat 

és benne kulcsszó van (például az „Eltűnt kisebbségek” részben a nemzetközi 

népességmozgások és a külföldi munkavállalás), ekkor természetesen hagyjuk mindegyiket 

kiválasztani! Érdemes megpróbálni azt is, hogy egy-egy csoport e módszer szerint dolgozik, a 

többiek viszont a tankönyvi feladatok sorendjében (a 4. feladattól kezdve) és utasításai szerint 

haladnak. Az ásványkincsek és a feldolgozóipar kapcsolatait bemutató ábrával (5.3. ábra) egy 

külön csoport foglalkozhat. Ebben az esetben a 7. feladat a csoporton belül ne pármunkában 

készüljön, hanem a csoportokat két részre osztva! A mezőgazdaság kisparcellás rendszerével 

(12. feladat, 5.9. ábra) is foglalkozhat külön csoport. Ehhez és az idegenforgalom 

feldolgozásához is szükség van a Google Maps alkalmazásra. Ha semmiképp nem fér bele az 

órába vagy nincs meg hozzá a technikai lehetőség, akkor a 12. feladatot házi feladatként oldják 

meg a tanulók! Ne helyettesítsük atlasszal a Google-alkalmazást, mert az egészen más 

készséget fejleszt! Bármelyik módon is dolgoznak a tanulók a tanórán, az összefoglalás során 

feltétlenül kerüljön sor a két ország összehasonlítására! Ez előkészítéssel segíthető, ha például 

az óra folyamán folyamatosan táblázatba írjuk a megállapításokat (Csehország, közös, 

Lengyelország) a falitáblán vagy a flipcharton. A csoportmunka során minden csapatnak lehet 

egy „jegyzője”, akinek kifejezetten ez a feladata. Ugyancsak érdemes „térképészt” is kijelölni 

csoportonként, aki a topográfiai fogalmakat a kivetített térképbe rajzolja és írja, vagy a 

falitérképre tűzi. Sokszor marad el az óra végén az ezekben való hibák javítása. Lehet oly 

módon pótolni ezt, hogy lefényképezzük a táblaképet, amit minden tanulóhoz eljuttatunk 

(például megküldünk e-mailben vagy feltesszük Google Drive-ra), és az lesz a házi feladat, hogy 

javítsák. Ehhez szinte a teljes leckét és az atlaszbeli térképet is át kell böngészniük. A végső 

összehasonlításhoz használhatjuk a munkafüzet 2. feladatát (Melyik a jobb gazdaság?), 

amiben a GDP-grafikonokat kell összehasonlítani egymással különböző szempontok alapján. 

A Németország földrajzát feldolgozó 6-7. lecke nem érthető meg sem a történelmi 

háttér ismerete, sem térképhasználat nélkül. A súlyos történelmi múlt és a megosztottság 

értelmezéséhez tanári segítség szükséges. Ezért javasoljuk azt frontális beszélgetés 

módszerével feldolgozni. Ehhez feltétlenül szükség van az ország elhelyezésére a térképen, 

Európán belüli fekvésének megfigyelésére (esetleg történelmi térképeken is). A tankönyvi 

szemelvény is segítségül hívható. Az egykori két országrész természeti és társadalmi 

adottságaiból érdemes kiindulni térképmunkával (3. feladat). Ezt összekapcsolhatjuk azzal, 

hogy a tartományok mai gazdasági teljesítőképességei közti különbségeket leolvassuk a 

tematikus térképről (6.3. ábra). A népesedési kérdés helyes értelmezését is a tanárnak kell 

elősegítenie. Javasoljuk, hogy a népességfogyást először a korfa (6.4. ábra) alapján 
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következtessék ki a tanulók, majd a 8. feladat utasítása szerint készítsék el közösen (esetleg 

kiscsoportokban) a folyamatábrát a természetes népességfogyás okairól és 

következményeiről. Például: gazdasági jólét (részletezhető) –› alacsony természetes 

szaporodás, magas várható élettartam –› népességfogyás, elöregedés –› munkaerőhiány, 

növekvő szociális és egészségügyi kiadások. Érdemes tovább is gondolni a logikai szálat a 

külföldi munkavállalók bevándorlásával és annak gazdasági, társadalmi következményeivel. 

Ide kapcsolódik a tankönyv által javasolt véleményvonal módszer alkalmazása. A tanulókat 

állásfoglalásra és véleményük vállalására, sőt indoklására készteti az „elfogadás és elutasítás 

skála” mellé állásuk. A 13. feladaton kívül más problémák esetében is alkalmazható, például 

megtudhatja a tanár, hogy mit gondolnak diákjai a kultúrák keveredéséről, a beilleszkedés 

nehézségeiről. A mezőgazdaság feldolgozásához javasoljuk tematikus térkép használatát, 

aminek a tanulmányozását a tanulóknak egybe kell vetniük az övezetességi rendszerről 

tanultakkal és a domborzati térképről leolvasott információkkal (hol mit és miért ott 

termesztenek?). Az iparral kapcsolatban a szerkezetváltás magyarázata a legfontosabb, 

aminek megértéséhez olvassák át a tanulók a 6.10. ábra folyamatvázlatát! Helyes 

értelmezéséről kérdések alapján győződjön meg a szaktanár! Különösen az a fontos, hogy a 

tanulók értsék, hogyan hatnak ezek a közgazdasági tényezők. A mai ipar feldolgozásához 

mindenképpen a tanulók tapasztalataiból érdemes kiindulni. Ezt szorgalmazza a tankönyv 24. 

és 25. feladata is, terméklisták összeállítása által. A 6.12. ábra márkaneveihez is lehet 

termékeket kerestetni, terméklistákat készíttetni (akár „ki tud hosszabbat összeállítani?” 

versenyben is). A modern ipar esetében a magas ár-érték arányt értelmeztessük a tanulókkal! 

A közlekedéssel kapcsolatban beszéljük meg a szemelvény és a 6.18. ábra alapján a Duna–

Majna–Rajna vízi út jelentőségét! Az ábra ebben a méretben csak az elhelyezkedésről 

tájékoztat, feltétlenül szükség van az atlasz térképével való összevetésre is (például: hol, 

melyik szakaszon lehetnek a zsilipek?, kiváltható lenne-e közúti vagy vasúti közlekedéssel?). A 

két kombinált szállítási módot (6.16. és 6.17. ábra) kapcsoljuk a vízi úthoz: hol és miért 

alkalmazzák azokat! 

A tipikus tájakkal foglalkozó 8. lecke nemcsak tartalmi, hanem módszertani szintézist 

is jelent a témakör feldolgozásában. Már tanult dolgokat gondolunk újra azonos szempontok 

alapján, a tipikus tájak jellemzési szempontjainak ismételt használatával (lásd az 

övezetességnél 7. évfolyamon). A tanórán javasolt kooperatív csoportmunkában dolgozni 

négyféle (négy vagy nyolc) különböző tartalmat feldolgozó csoporttal. Mivel azonban az egyes 

csoportok különböző tájakkal foglalkoznak, a kooperatív kémkedés módszerét alkalmazzuk 

(leírását lásd a tankönyv 142. oldalán)! A feldolgozás tartalmát a tankönyv megadja 

szövegével, módszereit pedig feladataival és ábraanyagával. A feladatok kiadásakor érdemes 

pontosítani, hogy melyik témához mely feladatok, ábrák tartoznak. A kémkedéssel a többi 

csoport eredményeit is be kell építeni a feladatmegoldásba, ami a halmaztáblázat (8.1. 

táblázat) kitöltésében valósul majd meg. Az legyen a lényeg, hogy a tanulók helyesen válasszák 

ki a lényegi elemeket, és helyes legyen az azonosságokra és a különbségekre vonatkozó 

következtetésük. 
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A fejezet összefoglalása a 9. leckében szerepel. A szomszéd, illetve közép-európai 

országokat általában párban dolgoztuk fel, kettőt-kettőt hasonlítottunk egymáshoz. Ezúttal 

azonban az egész országcsoportot kell befogniuk a tanulóknak. Ebben segít a tankönyv 146–

147. oldali ország-összefoglalója. Az otthoni tanuláskor ennek nagy hasznát veszik a tanulók, 

hiszen csupán a lényeg van kiemelve, minden ország esetében ugyanazon szempontok szerint. 

Az órán érdemes egy kicsit gyakoroltatni az információikban való eligazodást rövid, keresésre 

ösztönző kérdésekkel. Lehet versenyt is szervezni: ki találja meg hamarabb a helyes választ, 

de kvízszerű villámkérdésekkel is áttekinthetjük a tartalmait. A többi feladat feldolgozható, de 

helyettesíthető is a tanulók aktuális igényeinek megfelelően. Tanulságos és érdekes lehet 

országimázsplakátok (az interneten sokat találhatunk – képkeresőben poszter country’s 

kulcsszóval) bemutatása, és azok tartalmainak összefüggésekben való feltárása.  

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 8. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 8. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 8. osztályos ellenőrző feladatlapok 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Közép-Európa falitérkép, Európa országai falitérkép, Németország falitérkép; 

 Közép-Európa vízrajzi és politikai kontúrtérképe; Ausztria, Szlovénia, Horvátország, 

Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Németország 

kontúrtérképe; 

 topográfiai szókártyák, fogalomkártyák; 

 összehasonlító táblázatok; 

 flipchart és készlete; 

 országplakátok. 

Digitális eszközök: 

 projektor, PC/laptop internetkapcsolattal; 

 Google Föld, Google Maps alkalmazás. 
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Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: A Kárpát-medence mint gazdasági tér, Visegrádi 4, regionális 

együttműködések; kultúrák ütközőterülete, országcsoportok (alpi, kárpáti, közép-

európai országok) – 9–10. évfolyam. 

 Természetismeret: Magyarország szomszéd országai, határon átnyúló nagytájak a 

Kárpát-medencében – 5–6. évfolyam. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyar Királyság, magyar 

kultúra – 5–6. évfolyam; nép, nemzet, nemzetiség, etnikum; Trianoni szerződés és 

következményei; Szovjetunió, Jugoszlávia, délszláv háború; tolerancia, empátia 

fejlesztése – 7–8. évfolyam. 

 Erkölcstan: nép, nemzet – 5–6. évfolyam; nemzetiség, etnikum, európai és magyar 

identitás; vallások, szokások – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A fejezet feldolgozása során a tanulók tudásának értékelése tartalmi szempontból elsősorban 

arra irányuljon, hogy mennyire látják a közép-európai térség működésének összefüggéseit! 

Módszertani szempontból az információhordozók (szöveg, ábrák, adatsorok stb.) célszerű 

használatának készségszintje, illetve annak fejlődése a legfontosabb. Kiemelten figyeljünk a 

közösen végzett információfeldolgozás szintjére, az összehangolt munkavégzésre! Külön 

figyelmet szükséges fordítani a topográfiai tájékozódás fejlődésére (összevetve a tanév eleji, 

a térségre vonatkozó tudással).  

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is az ellenőrző 

feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanóra szükséges. 
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5. fejezet. Európai térségek 

A fejezet céljai 

A fejezet fő célja 

A közös európai kultúra és gazdaság földrajzi alapjainak megismerése és a megőrzésére 

irányuló igény kialakulása. 

 

A fejezet további céljai:  

 a regionális tudat fejlődése európai országok és hazánk kapcsolatának 

értelmezésével; 

 analizáló, lényegkiemelő és összehasonlító készség fejlődése a kontinensrészek 

közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, okainak és következményeinek 

feltárásával; 

 a kritikai gondolkodás fejlődése az öregedő társadalom, a túltermelés és a 

társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége következményeinek 

feltárásával; 

 a problémamegoldó gondolkodás fejlődése az európai kulturális sokszínűség 

földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek, a termelés más 

kontinensekre való áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet és az új 

fejlődési pályák választása konfliktusának elemzése által; 

 a térbeli intelligencia fejlődése az országok népességi, gazdálkodási adatai 

egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékelésével, valamint a 

tájfejlődés társadalmi összetevőinek, a térbeli kölcsönhatások és érdekek 

érvényesülésének felismerésével; 

 az információszerzési készség fejlődése adatok, adatsorok, diagramok 

értelmezésével, elemzésével, az országcsoportok és országok jellemzési 

szempontjainak használatával; 

 az információfeldolgozás készségének fejlődése ismeretekről leírás készítésével; 

 a tanulni tudás készségének fejlődése az előzetes (a távoli földrészekkel 

kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával;  

 a szociális kompetencia fejlesztése kooperatív és kollaboratív munkavégzéssel; 

 a környezeti szemlélet formálódása a környezeti állapotot javító kezdeményezések 

megismerésével, a regionális és a globális szemlélet összekapcsolásával.  

A tartalmi elrendezés szempontjai, az új fogalmak rendszere 

A fejezet az alábbi leckéket tartalmazza: 

1. Tengernyi lehetőség – A tenger szerepe az európai népek életében 

2. Az északi fejlődési modell – Észak-Európa földrajza 

3. A napfényes kopárság földjén – A mediterrán gazdálkodás 

4. Munka és pihenés a Mediterráneumban – Dél-Európa gazdasága 

5. Balkáni mozaik – A Balkán-félsziget földrajza 
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6. Európa atlanti pereme – Nyugat-Európa földrajza 

7. Kötődni és elszigetelődni – Az Egyesült Királyság földrajza 

8. A ködös csatornától az azúrkék partokig – Franciaország földrajza 

9. Végtelenség Európa és Ázsia között – Kelet-Európa földrajza 

10. Kontinensnyi ország európai harmada – Oroszország földrajza 

11. Kitekintés kontinensünkre – Összefoglalás – Nagytérségek Európában  

A 8. évfolyam földrajztankönyvének utolsó fejezete kontinensünk regionális térségeibe 

vezeti el a tanulókat. Tartalma alapvetően a hagyományos kontinensfelosztást követi 

(tankönyv 20. oldal 4.1. ábra térképe), a világtájak szerint tagolja Európát. Közép-Európát már 

megismerték a tanulók az előző fejezetben, a többiről annyi tudásuk van, amennyi előkerült a 

szomszéd országok és 7. osztályban a földrajzi övezetesség kapcsán. Így a fejezetben sok új 

tényismeret van, de viszonylag kevés az új általános fogalom. A távoli földrészekhez 

kapcsolódó, ott megismert jelenségek, folyamatok felelevenítésére van szükség, amikor az 

európai különbségeket, azoktól való eltéréseket keressük. Ebben a tekintetben a fejezet a 

földrajzi alaptanulmányok szintézisét is adja. Ugyanakkor továbbra is kiemelt hangsúly van 

azon, hogy a tanulók előtt egyértelműek legyenek az Európa egyes részeire, országcsoportjaira 

és országaira jellemző földrajzi, környezeti vonások. Az a cél, hogy modellszerű képzetük 

legyen a tanulás nyomán a megismert földrajzi egységekről, és tudják, mi okozza 

hasonlóságaikat és egyediségüket. Olyan tudást szerezzenek, ami hosszabb távon (a 

középiskolában, a felnőtt életben) is hasznosítható! 

Mielőtt a diákok Európa – Közép-Európán kívüli – térségeivel megismerkednének, a 

Tengernyi lehetőség című 1. leckében a tengerpartokon néznek körül, azt vizsgálják, hogy 

milyen szerepe volt és van a tengernek az európai népek életében. (Az előző fejezetet is tipikus 

tájak feldolgozásával zártuk, akkor szintetizáló szerepet töltött be a lecke. Itt kiindulópontja 

azon területeknek a megismeréséhez, amelyek gazdaságtörténeti fejlődése erősen összefügg 

a tengerparti fekvéssel.) 7. évfolyamon a világtengerről tanultak ugyan, de csak általánosan 

esett szó a társadalom életéhez való kapcsolódásáról. Most a mi földrészünk példái alapján 

kerül sor a fogalmak (például tölcsértorkolat, tagolt part) és összefüggések megerősítésére, 

kapcsolataik mélyítésére. Tartalmi szempontból a lecke három egységre tagolódik: a 

kikötőövezet, a tenger mint erőforrás, illetve mint idegenforgalmi vonzerő bemutatására. A 

kikötőövezet a társadalom által formált (antropogén) tipikus táj, ebben az értelemben 

modellértékű egység. A tanulók megfigyelik, hogyan igazodik a tengerparti adottságokhoz a 

struktúrája (dokkok, különböző funkciójú kikötők stb.). Azonban főként azt kell megérteniük, 

hogy nem egy település kikötőjéről van szó, hanem általában több tengerparti településsel 

kapcsolatban lévő gazdasági zónáról, ahol minden építmény és társadalmi-gazdasági 

tevékenység közvetlenül vagy közvetve az áru- és személyforgalomhoz kapcsolódik. Területén 

jellegzetesek a kikötői iparágak: a tengeren érkező nagy tömegű behozatali cikkeket, a 

szárazföldről érkező, kivitelre szánt árukat feldolgozó ágak (például kohászat, petrolkémiai, fa-

, élelmiszer-, textilipar) és a tengerhajózáshoz kapcsolódók (például hajógyártás). A 

szolgáltatások sok fajtája összpontosul itt: a kikötői szolgáltatások (például raktározás, 
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elosztás, kereskedelem) és a kikötő működését biztosító szolgáltatások (rakodás, csomagolás, 

hajójavítás, fuvarozás, vámkezelés, árubiztosítás, pénzügyi, biztonsági és információs 

szolgáltatások, vendéglátás stb.). A gyerekeknek látniuk kell, hogyan vannak egymásra utalva 

ezek az iparágak és szolgáltatások, miként fonódnak össze a térben.  

A tengeri erőforrásokról volt már szó 7. évfolyamon, így ez a rész a korábbi tudás 

felhasználásáról szól különböző feladathelyzetekben. Most az a téma megközelítési módja, 

hogy az erőforrások (ásványi nyersanyagok, energiahordozók, élőlények) kitermelése, 

igénybevétele milyen problémákat okoz a környezetben ökológiai és terhelési szempontból 

(környezetkárosodás, túlhalászás). A túlhalászás ökológiai értelmezése középiskolai tananyag, 

de már itt fontos megértetni a tanulókkal, hogy a fogalom nem azt jelenti, hogy nagyon sok 

halat fognak ki egy területről (tehát nem elsősorban mennyiségi szempont érvényesül), 

hanem időbeli folyamat: arról van szó, hogy a nagymértékű halászat következtében a 

halállomány száma olyan küszöbérték alá csökken, hogy nem képes regenerálni magát az 

ökológiai ciklusában. Továbbá nemcsak a halállomány mennyisége fontos a jelenségben, 

hanem a táplálékhálózat többi eleméé is. A turizmust abban a kettősségében kell megérteniük 

a tanulóknak a tengerpartok kapcsán, hogy fontos bevételi forrás, ugyanakkor az általa 

okozott károk helyreállítása jelentős kiadással és emberi erőfeszítéssel jár.  

Az északi fejlődési modell című 2. lecke Észak-Európába vezeti el a tanulókat. 

Kiindulásként fontos tisztázni, hogy Észak-Európa nem azonos Skandináviával, ez utóbbi 

szűkebb fogalom (csak Dánia, Norvégia és Svédország tartozik hozzá) – a legtöbben szinte 

szinonimaként használják. A földrajzi övezetekről régen tanultak már átfogóan a diákok, a 

hideg övezet nem is fordult elő ezen az évfolyamon, a hideg mérsékelt öv is csak érintőlegesen, 

így fel kell eleveníteni a jellemzőiket és okaikat. Azonban még ennél is fontosabb, hogy a 

Skandináv-hegység éghajlatválasztó szerepét értsék a tanulók. Magyarázatot kell kapniuk 

arra, hogy miért lehet gyümölcsöket termeszteni a norvég fjordvidéken még a sarkkörön túl 

is, vagy hogyan lehetséges az, hogy a világörökségi bányavárosban, Rørosban (620 északi 

szélesség) télen gyakran van –30 0C alatti hőmérséklet is, miközben az északibb Kautokeinoban 

(690 északi szélesség) csak –5-6 0C. Ebben persze a meleg tengeráramlás hatása is benne van 

– amire már láttak példát Amerika tanulásakor –, amivel magyarázható a tengeri kikötők téli 

fagymentessége is. (Megjegyzés: a szükséges éghajlati diagramok a tankönyv végében 

találhatók.) Természetföldrajzi szempontból csupán a fjord új fogalom, aminek kialakulását is 

megismerhetik a tanulók a tankönyvi szöveg és folyamat mozaik ábra (2.2. ábra) segítségével. 

Az országok földrajzának bemutatása országcsoport jellegű, azaz a hasonlóságokat emeli ki 

(például skandináv népek, jóléti államok, környezethez alkalmazkodó gazdaság, 

vendégmunkások, szociális háló), illetve magyarázatot ad a közöttük lévő különbségekre 

(például termőföld és erdőterületek eltérő aránya, domborzati és éghajlati különbségek, 

eltérő olcsó energiaforrások). Fontos, hogy érzékeljék a tanulók, ezek az országok évszázadok 

óta együttműködnek egymással, és az együttműködésnek a munkamegosztás az alapja: 

mindegyik azt és úgy adta a közösbe, amihez jobb adottságai voltak. A jóléti állam kifejezés 

kevéssé értelmezett általános iskolában. Itt azonban talán szükséges magyarázni, különösen 

ha Európa „boldogságtérképét” (1. ábra) nézzük, látható, hogy elégedett lakossággal 
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rendelkeznek. Ennek okait érdemes összeszedni a tanulókkal közösen (erőforrásgazdagság, 

háborúktól viszonylag mentes az utóbbi évszázadban, szociális háló, mentalitás stb.). 

(Hangsúlyozzuk, hogy a térkép 2015-ben készült.) 

 

 
1. ábra. Európa boldogságtérképe, 2015 (forrás: 

http://hvg.hu/plazs/20150320_Elkeszult_Europa_boldogsagterkepe_hazank) 

Észak után dél, A napfényes kopárság földjén című 3. lecke a mediterrán gazdálkodás 

vidékére, a 4. lecke pedig a dél-európai országokba vezeti el a tanulókat. A két lecke tartalma, 

fogalomrendszere és logikai felépítése egymásra épül, sőt mindarra, amit a mediterrán 

területről már 7. osztályban tanultak. Dél-Európa földrajzi lehatárolása (lásd tankönyv 20. 

oldal 4.1. ábra) fontos, értelmezni szükséges a Mediterráneum fogalommal való kapcsolatát. 

(Megjegyezzük, hogy nem tartozik egyikhez sem a Balkán-félsziget területe, országait 

Délkelet-Európához soroljuk Romániával együtt.)  

Az első (3.) lecke azt mutatja be, hogy a társadalom hogyan használta fel és ki a 

mediterrán terület természeti adottságait, hogyan formálta a tájat igényeinek a kielégítésére. 

Ehhez be kell mutatni a terület igénybevételének térbeli összefüggését, azaz mire és hogyan 

hasznosítja a tengerparttól távolodva a hegyvidékig. Azonban az időbeli összefüggés 

megláttatására is szükség van: részben azon keresztül, hogy hogyan változott a táj képe 

történelmi időléptékben nézve (keménylombú erdő –› erdőirtás –› macchia –› kopárság), 

másrészt hogyan terjeszkednek a hagyományos teraszos ültetvényes művelés helyén az 

öntözéssel művelt, korai érésű zöldségféléket és gyümölcsöket rejtő „fóliatengerek”. A 

mindennapi élettel teremt kapcsolatot a jellegzetes mediterrán ételek nyersanyagainak 

számbavétele, hiszen ezek az ételek kedveltek a magyar lakosság körében. Nemcsak a 

mezőgazdaság és feltételeinek tisztázásában van kulcsszerepe, hanem az egészséges 

életmódra nevelés érdekében is. Emeljük ki e termények és élelmiszerek (nyers zöldségfélék 

és gyümölcsök, olívaolaj, grillezett baromfihús és hal, gyógyhatású fűszerek) szerepét az 

egészségmegőrzésben! Itt adódik a lehetőség arra, hogy földrajzi magyarázatot adjunk a 

társadalmi sztereotípiák (ti. a dél-európai emberek lusták) helytelenségére.  

A második dél-európai (4.) lecke az országcsoportot dolgozza fel. Észak-Európához 

hasonlóan az országcsoporttal foglalkozik, nem külön az egyes országokkal, csak Olaszország 

szerepel ország szinten is. (Megjegyezzük, hogy Portugália adottságai csak a déli részen 

mediterrán jellegűek, erre célszerű kitérni, mert a társadalom ez irányú téves képzetei 

megjelennek az idegenforgalommal kapcsolatban.) Az országok közös gazdasági jellemzőit a 

http://hvg.hu/plazs/20150320_Elkeszult_Europa_boldogsagterkepe_hazank
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lecke a problémák felől közelíti meg: államadósság, munkanélküliség, elvándorlás, nagy 

területi különbségek, amelyek okait meg kell értetni a tanulókkal. Ez a kérdéskör vezet át 

Olaszország földrajzához, ahol a három különböző fejlettségű országrész gazdaságát 

hasonlítjuk össze egymással a tankönyvi szöveg és a 4.8. ábra alapján. A lényeg a 

fejlettségkülönbségek okainak megértésén van.  

Az 5. lecke (Balkáni mozaik) a legbonyolultabb európai térséggel foglalkozik, amelynek 

földrajzi adottságainak és társadalmi-gazdasági helyzetének értelmezése egyaránt nehéz 

ebben az életkorban. Már az egyértelmű lehatárolása is gondot okoz; ezzel foglalkozik a 

tankönyv szövege és 5.1. ábrája is, amit érdemes átbeszélni a tanulókkal. Nem kell nagy 

mélységű összefüggések átadására törekedni, inkább a mozaikosság érzékeltetésére 

szerkezet-domborzati, nemzetiségi, nyelvi, vallási szempontból, hiszen ez a fő magyarázata a 

mai helyzetének. A domborzati térképre nézve azonnal érzékelhető a sok részre darabolódott, 

többnyire hegyvidéki félszigetrendszer. Érdemes ennek okait kutatni a gyerekekkel, mert 

közben vissza kell nyúlni a lemeztektonikai és a felszínformálódási ismeretekhez. Elegendő 

annyi magyarázat, hogy az egymáshoz közeledő kőzetlemezdarabok (az Afrikai- és az 

Eurázsiai-kőzetlemez között, peremén) itt torlódtak, továbbá a hegységek feldarabolódtak, 

különböző magasságokba emelkedtek-süllyedtek, és a tengerszint emelkedésének is volt 

szerepe a kialakulásban. Az éghajlatválasztó hegység fogalmi képzet ismét két példával 

gyarapodik (Dinári- és Balkán-hegység). A Skandináv-hegységgel együtt ezek jól érzékeltetik, 

hogy az eltérő csapásirány következtében eltérően érvényesül a hegységek módosító hatása. 

A kulturális mozaikosságot pedig a földrajzi fekvéssel és a hányattatott történelmi múlttal 

(népek átvonuló területe, török uralom stb.) hozzuk kapcsolatba. Ebből szépen levezethetők 

napjaink térséget érintő eseményei is, azaz hogy a történelem ismétli önmagát. 

Megláttatható, hogy a hányattatott sors a gazdasági fejlettség alacsony értékeiben (5.6. ábra) 

is megmutatkozik, és hogy a reményvesztett emberek elvándorolnak (magas elvándorlási 

hajlandóság, 5.7. ábra). A leckében sok új topográfiai fogalom van, amit nehezen jegyeznek 

meg a tanulók megfelelő rögzítés hiányában (nehezebben kiejthető, Európából a legkevésbé 

hallott nevek).  

Az Európa atlanti pereme című 6. lecke Nyugat-Európa földrajzával általánosságban 

foglalkozik. Hasonlóan Dél-Európához, a Kötődni és elköteleződni című 7. lecke pedig egy 

országra, az Egyesült Királyságra szűkíti a teret, és konkretizálja az előzőekben megszerzett 

tudást. Erről a területről már jóval több, iskolán kívül szerzett ismeretük van a gyerekeknek, 

esetleg tapasztalatuk is (tekintve, hogy már alig van olyan család, ahol valamelyik rokon vagy 

ismerős ne dolgozna, élne ott). Nyugat-Európa természetföldrajzi képe szépen kirajzolódik a 

domborzati és a földrajzi övezetességi térképeken is, így feldolgozása nem okoz nehézséget. 

A tudásépítkezésben két fontos dolog történik ezzel kapcsolatban. Új a mélyföld fogalma (bár 

vélhetően a domborzati formákkal való ismerkedés időszakában előkerült már, de akkor nem 

volt tantervi követelmény). A fogalommal kapcsolatban annak a nagy természetátalakító 

munkának a bemutatása a fontos, amivel a hollandok művelhető földterületeket nyertek a 

tengertől (polderesítés, de nem kell megnevezni a tanulási folyamat során). Tanulságos lehet 

a tanulók számára, ha a globális felmelegedés következtében előre jelzett tengerszint-
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emelkedés lehetőségének figyelembe vételével is értékeljük ezt a tevékenységet. A másik új, 

szemléletet formáló folyamat a brit Fő-sziget leválasztódása a kontinens törzséről a 

jégkorszakot követő tengerszint-emelkedés következményeként. Kapcsoljuk csak össze a 

napjainkban tapasztalható tengerszint-emelkedésekkel! Még érdekesebb, ha a Londoni-

medence és a Párizsi-medence földtörténeti egységére (medenceszerkezet) is kitérünk. Sőt, a 

gondolatlánc egyenes logikai folytatása lehet a Csalagút megépítése, azaz az összeköttetés 

újrateremtése mesterséges módon.  

Igen lényeges része a leckének a nyugat-európai hagyományos iparvidékek ipari 

forradalomhoz kapcsolódó létrejöttének és a századunkban bekövetkezett ipari 

szerkezetváltásának a problémaköre. A nehézipari körzetek válsága és átalakulása már ismert 

a tanulók előtt, most inkább a kialakulásuk feltételeit kell összeszedni (ami a tankönyvi szöveg 

és a 6.8. ábra alapján könnyen megoldható). A téma üzenete a tanulók felé az, hogy az ipari 

termelés (és vele együtt, részben következményeként a gazdasági fejlettség) térben változik 

idővel, és egyre gyorsabban. Az ipari forradalom bölcsőjében a nehézipari körzetek közel 

három évszázadon át fejlődtek (lásd fekete vidék, Ardennek, Lotaringia). A közép-európai 

körzetek jelentősége csaknem két évszázadon át tartott, de a mai modern ipar akár hónapok 

alatt is képes új helyszínt találni, és megváltoztatni a téri kapcsolatrendszereket. Idővonal az 

energiahordozókkal kapcsolatban is kibontakozik a leckéből. Tanulságos annak felvázolása a 

tanulók bevonásával, hogy a fosszilis energiahordozók (kőszenek) mikor, milyen hosszú időn 

át szolgáltatták az energiát az ipari termeléshez és az élet minden területén, azután a 

tudomány és a technológia fejlődése következtében mikor helyeződött át a hangsúly a 

szénhidrogénekre vagy az atomenergiára (1970-es évek), és mikor a megújuló energiaforrások 

használatára (területileg nagy különbségek, de 1990-es évek). Persze ezt itt most nyugat-

európai példán vezetjük le, így a szélfarm és az árapály-erőmű telepítésének feltételei is 

tisztázandók. Szemléletformálási cél, hogy a tanulók megértsék, a megújuló energiahordozók 

hol és miért ott használhatók nagy méretekben (például tartósan egyirányú, erős szél, nagy 

tengerjárás). 

Az általános kérdések feldolgozása után az Egyesült Királyságra fókuszálunk. A korábbi 

tanulmányok során a gyarmatosítást a birtokba vett területek szempontjából vizsgáltuk, de 

nem foglalkoztunk azzal, hogy mit profitáltak ebből a gyarmatosítók. Fontos annak 

megláttatása a tanulókkal, hogy a gyarmatbirodalom felszámolása után, már az 1950-es 

évektől betelepülési célterület a Brit-szigetek, és ez alapozta meg a multikulturális társadalom 

kialakulását. A népesség generációkon át való keveredésének története adatokon keresztül 

(tankönyv 171. oldali szemelvény) megdöbbentő erejű lehet. A gazdasági élet átalakulásának 

folyamatát ezen az órán inkább az eltérő fejlettségű országrészek térképéből (7.7. ábra) 

vezessük le! Keressünk magyarázatot az eltérő fejlettségre tematikus térképek elemzése 

során! 

A ködös csatornától az azúrkék partokig című 8. lecke Franciaország földrajzát 

dolgozza fel. Tartalma a nyugat-európai országokról tanultakhoz több ponton kapcsolódik 

(például nagyhatalom, gyarmatosító ország volt, textilipar), de számos eltérő vonása is van 

(például jelentős élelmiszergazdaság, szövetkezetek, többközpontú ipar, luxuscikkek). 
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Érdemes ezek köré csoportosítani a tananyag feldolgozását. A mezőgazdaságra több figyelmet 

kell fordítani, hiszen a termőkörzetek területi elhelyezkedését csak magyarázatával együtt van 

értelme feldolgozni. Ide kapcsolódik a talajmegújító mezőgazdaságról szóló szemelvény, ami 

a klímaváltozás mérséklése érdekében tett konkrét cselekvési csomag. Feldolgozásának célja 

szerint a tanulók példát láthatnak arra, hogy az emberiség nemcsak tétlenül szemléli az 

éghajlat megváltozását, hanem tenni is próbál ellene (a médiából is csak elméleti szólamokat 

hallanak, de megfoghatatlan számukra, hogy mi a teendő).  

A kontinensünkkel való ismerkedés Kelet-Európával ér véget két, egymással 

összetartozó lecke segítségével. A Végtelenség Európa és Ázsia között című 9. lecke 

általánosan mutatja be a kontinensrész földrajzi jellemzőit, a Kontinensnyi ország európai 

harmada című 10. lecke pedig Oroszországra szűkíti a tartalmakat. Kelet-Európa egészéről 

elsősorban természetföldrajzi képet ad, és azon keresztül tár fel néhány gazdálkodási 

jellemzőt. Természetföldrajzi szempontból a Germán- és a Lengyel-alföld hasonló környezet, 

mint a kelet-európai nagy síkvidékek északi része, de azok felszínének kialakulásáról nem volt 

szó. Így itt új folyamatként jelenik meg, ami összekapcsolódik a lösz képződésével is. A 

tankönyvi 9.2. ábra jól használható a keresztmetszeti profil szemlélése által a tájkép észak–dél 

irányú változásának elképzeléséhez is. Azt kell látniuk a gyerekeknek, hogy hogyan pusztult a 

felszín a jégakaró alatt, miként tapasztalható ma a végmorénavonulat, hogyan terült el előtte 

az olvadékvizek által formált síkvidék, amit a folyóvölgyek zárnak le. A löszképződés folyamata 

is új, legalábbis a folyamatot a korábbiakban nem kísértük végig. Ugyancsak új összefüggésben 

kerül bemutatásra a fedett ősföld, hiszen noha a fogalom ismert, alig kapcsoltuk korábban az 

ásványkincsek előfordulásához (csak egy-egy ásványkincs esetében). Ezért a 9.8. ábra 

elemzése mindenképpen szükséges, szintetizáló jellegű. Hasonló szerepe van a 

kontinentalitás mértéke szerint változó mezőgazdálkodási feltételek áttekintésének (9.8. 

ábra) is. A tajga pusztításának ténye az évfolyam (vagy a földrajztanulás) végén azért fontos, 

mert az esőerdővel szemben kevés figyelmet kap, nincs a köztudatban.  

Oroszország kapcsán már alapvetően társadalmi-gazdasági tények és összefüggések 

szerepelnek. Tartalmi szempontból a legfontosabb az ország változó világgazdasági 

jelentőségének érzékeltetése a tanulókkal (Orosz Birodalom –› kommunista állam –› 

társadalmi-gazdasági összeomlás –› erősödő világgazdasági szerep, nagyhatalom). Földrajzi 

szemléleti jelentősége van a hatalmas méretek átgondolásának: milyen lehetőségeket és 

nehézségeket jelent az állam számára és a gazdasági életben. Az eltérő földrajzi környezetek 

lehetőségei térképmunkával dolgozhatók fel eredményesen. Hagyományosan sokat 

foglalkoztunk az iparvidékekkel, de ennek napjainkban kicsi a jelentősége. Az európai 

országrész gazdasági életének bemutatása persze történhet az iparvidékeken keresztül (a 

tankönyv is ezt a lehetőséget kínálja). Ebben az esetben elsősorban az iparvidékek jellege 

közötti különbségek értelmezésére törekedjünk! 

A 11. lecke (Kitekintés Európába) vázlatokban és a szövegdobozok tényeiben összerendezi az 

európai nagytérségekről való földrajzi ismereteket. 

 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő: 12 óra. 
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Ebből 10 új ismeretet feldolgozó óra, 1 összefoglaló óra, 1 ellenőrző óra. 

A fejezet feldolgozásához szükséges előzetes tanulói tudás 

A megelőző földrajzi tanulmányok alapján elvárt tudás: 

 áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő 

társadalmi-gazdasági lehetőségekről; 

 szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felismerése 

példákban;  

 eligazodás a földtörténeti időben; 

 eligazodás a földrajzi övezetesség rendszerében, a mérsékelt és a hideg övezet 

öveinek, főbb földrajzi adottságainak, környezeti problémáinak ismerete; 

 a tipikus tájak (magashegység, tajgavidék, mediterrán üdülőövezet, bányavidék, 

átalakuló ipari körzet, kikötőövezet, agglomeráció) ismerete és bemutatása a 

tájjellemzési algoritmus alkalmazásával; 

 a tengernek a társadalom életében betöltött szerepe ismerete; 

 a földrészek és az országcsoportok világgazdaságban betöltött szerepének 

ismerete; 

 eligazodás az európai térben, Közép-Európában; 

 a logikai térképolvasás készsége; 

 az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése; 

 csoportos, célirányos, önszervező munkavégzés készsége. 

Ajánlott feldolgozási mód alternatívái 

Az európai térségekkel foglalkozó témakör feldolgozása során lehetőség van a tanulók 

előzetes tudásának beépítésére a tanítás-tanulás folyamatába. Folyamatos feladat lehet 

országcsoportokkal, országokkal kapcsolatos plakátok, tablók, montázsok, imázstérképek 

készíttetése a tanulókkal vagy tanulócsoportokkal a tanulást megelőzően éppúgy, mint a 

tanultak rögzítése céljából, a folyamat végén. Az előzetes alkalmazás elsősorban arra irányul, 

hogy mozgósítsuk az iskolán kívüli tudást és információszerzést, ezáltal a tanulásban is 

motiváltabbak lesznek a gyerekek. Hasznos abból a szempontból is, hogy a tanulás után 

összevessük a spontán tudást a korrekt földrajzi tartalmú, földrajzi-környezeti szemléleten, 

logikán alapuló ismeretszerzés eredményeivel. A tanulási folyamatot lezárva inkább 

infografikákat készítsenek a tanulók, hiszen az jobban tudja ötvözni a látványt és a korrekt 

tartalmak megjelenítését (például diagramon, szimbólumokkal, szövegablakokban)! 

A tengerpart tipikus tájaival foglalkozó 1. lecke tartalmi mozaikos szerkezete kínálja a 

csoportmunkában való feldolgozás lehetőségét. Három eltérő tartalmú csoport alakítása 

szükséges: a kikötőövezet, a tenger mint erőforrás és a tengerparti idegenforgalom témáját 

feldolgozó. (A tengeri hajózás múltja is feldolgozható egy negyedik csoportban, különben az 

óra bevezetését adhatja.) A csoportok feladatai a készségfejlesztés és az eszközhasználat 

szempontjából nem azonosak. Tartalmilag a kikötőövezet témája a legösszetettebb, ahol a 

tankönyvi ábrában, a szövegdobozokban és a képekben rejlő információk alapján kell 
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bemutatni a területen történő sokféle gazdasági tevékenységet. Éppen az a lényege, hogy az 

összetettségét, a gazdasági ágak és a tevékenységek összekapcsolását érzékeljék a tanulók, 

ezért célszerűnek látszik a feladat végeredményeként valamilyen módon (például 

ismerettérképben, szerkezeti hálóban) ábrázoltatni azt. Az erőforrás téma esetében a részben 

már ismert tartalmak megerősítéséről van szó. Ez alapvetően a tankönyvi 7. feladat 

feldolgozásával megoldható. Azonban a tankönyvi képek mellett javasolt egyéb képeket 

keresniük és letölteniük az internetről a gyerekeknek, amelyek által tárlatvezetést is 

lebonyolíthatunk. Használható az online tárlatvezetés módszere is (amihez viszont előzetes 

felkészülés szükséges). A tárlatvezetés a múzeumpedagógia egyik irányzatának tekinthető, 

alkalmazása során a témát úgy dolgozzuk fel, mintha egy múzeumban, kiállításon járnánk körül 

a tananyagrész főbb csomópontjait. A tárlat megtekintése történhet online alkalmazások 

(leginkább Prezi, de animált PowerPoint-prezentáció is jó) vagy offline módszerek 

segítségével. A tanulócsoportok a témával kapcsolatos tartalmakat, azaz képeket, rövidebb 

szövegeket, híreket stb. keresnek, amiket különböző mappákba (például energiaforrás, 

tápanyagforrás, veszélyeztetettség mappákba) töltenek. Esetleg előzetesen a tanár is 

létrehozhatja vagy feltöltheti a mappákat, ez esetben csak az a tanulók feladata, hogy az általa 

lehetővé tett különböző útvonalakon bejárják a mapparendszert, és megismerkedjenek annak 

tartalmával. A tengerparti idegenforgalom téma fejlesztési lényege a környezeti károsodások 

listájának elkészítése, mérlegelése, illetve azok megszüntetési, mérséklési lehetőségeinek 

feltárása. Ez stratégiai gondolkodást kíván a tanulóktól. Mindenképpen azt várjuk tőlük, hogy 

ok-okozati összefüggésekben, érvekkel alátámasztva vázolják fel elképzeléseiket. 

Rendezhetnek belőle vitát, vagy megpróbálkozhatunk a disputával is. A disputa során a 

gyerekek három csoportban vitáznak. Két csapat vitázik egymással, az egyik egy állítást 

bizonyít, a másik pedig cáfolja azt. Először a bizonyító csapat tartja meg a vitaindítóját, majd a 

cáfoló csapat, szigorúan egy-egy percben. Ezután reagálnak egymás álláspontjára, és 

kérdeznek egymástól sorban, egy-egy percben. Végül mindkét csapat vitazáró beszédben 

összefoglalja az álláspontját. A harmadik csoport bíráskodik, azaz megítéli, hogy melyik 

csoportnak voltak meggyőzőbb érveik. Ha a tanítási órát nem csoportmunkában szervezi a 

tanár, akkor javasolt, hogy a tankönyv által ajánlott feladattípusokat oldják meg. Így nem 

marad ki az ablakmódszer sem (ismertetését lásd a 7. évfolyamon Indiánál). 

A 2. lecke üzenete tartalmi szempontból a természeti adottságokra alapozott egykori 

munkamegosztás kialakulása, ezért javasolt az országok összehasonlítására helyezni a 

feldolgozás hangsúlyát. Alapesetben ez megoldható az erőforrás-táblázat (6. táblázat) 

folyamatos kitöltésével a tanóra folyamán. A „természeti adottságok” oszlopba kerüljön 

minden olyan elem (erdő, szántóterület, kőolaj, nagy esésű folyók stb.), amit valahogyan 

hasznosít a gazdasági élet! A „hasznosítás” oszlopba gazdasági ágak (például energiaipar, 

acélgyártás, tejipar) kerülhetnek. A legizgalmasabb a „közös felhasználás” oszlop, ahová a 

másik ország által előállított termékek (például svéd acél –› norvég hajógyártás) kerülnek. A 

cél, hogy minél több tényt szedjenek össze a tanulók. Ehhez alapvetően a tankönyvi 

információkat használják, de természetesen segítségül hívhatnak más forrásokat (például 

internet, statisztikai adatok) is. A statisztikai adatok kereséséhez javasoljuk az Eurostat 
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adatbázisának (http://ec.europa.eu/eurostat) használatát. Könnyen kezelhető felületén a 

tanulók is eligazodnak a kulcsszavas keresés (acél, kőolaj, földgáz, tej, szarvasmarha, fa, 

újságpapír, acél stb.) segítségével. Ha az angol nyelvben segítségre van szükségük, ez 

rögtönzött kisszótárral megoldható. Keressék meg az észak-európai országok adatait a fenti 

termékekre vonatkozóan! Nem a mennyiség a lényeges, hanem az, hogy azokkal milyen helyet 

foglalnak el a világ, illetve Európa országai között. 

 

Ország 
Természeti 

adottság, erőforrás 

Országon 

belüli hasznosítása 

Világhírű 

termék 

Közös 

felhasználás 

Norvégia     

Svédország     

Dánia     

Izland     

Finnország     
 

6. táblázat. Táblázatváz az észak-európai országok együttműködésének tanulásához 

A 3. lecke a mediterrán táj emberi igénybevételét mutatja be. A tanulók esetleges 

spontán tapasztalatai is beépíthetők, ha az egész témát a turisták szempontjából közelítjük 

meg: odautazunk, eszünk-iszunk, strandolunk, s mindeközben földrajzi-környezeti 

tapasztalatokra teszünk szert. Ehhez érdemes élőbeszédes vagy állóképes-videós 

élménybeszámolókat felhasználni, amik meg is jeleníthetők drámamódszerrel (például 

empátiagyakorlatban, helyzetgyakorlatban vagy szerepjátékban). Mindeközben persze az a 

cél, hogy a lehetőségeket és azok felhasználását állítsuk kapcsolatba egymással, keressünk 

magyarázatot azokra. Érdekes lehet például egy elképzelt beszélgetés a kecskepásztorral, aki 

elmeséli, hogyan változtak az állattartás körülményei, a család felmenőinek megélhetése és 

közben a táj is. A tanulók az olívaültetvény vagy a paratölgyültetvény tulajdonosával 

készíthetnek képzeletbeli interjút, az eperföldön dolgozó vendégmunkással Skype-

beszélgetést folytathatnak arról, hogyan zajlik az életük, ilyen előnyei és hátrányai vannak az 

életformájuknak. Elkölthetünk egy képzeletbeli vacsorát egy családi kisvendéglőben, s közben 

beszélgethetünk az egészséges táplálkozásról. A lényeg, hogy a megszerzett információkat 

földrajzi logikával tudják elrendezni a tanulók. A mediterrán országokkal foglalkozó 4. lecke 

feldolgozása már történhet hagyományosabb módszerekkel. Egyik lényegi eleme 

mindenképpen a térképmunka legyen! Ez nemcsak az országok, fontosabb városaik térbeli 

elhelyezkedésének megállapítását jelenti, hanem tematikus térképolvasási gyakorlatokat is. 

Kifejezetten ebből a célból szerepel a tankönyvben a 4.3. ábra tengerparti környezetet 

veszélyeztető tényezőket számba vevő térképe és az Olaszország tartományainak gazdasági 

fejlettségkülönbségét mutató 4.8. ábra térképe. Az előbbi elemzése a nehezebb a tanulók 

számára, mert sokféle jelet kell értelmezni és tartalmuk között térbeli kapcsolatokat 

teremteni.  

A Balkán-félszigettel foglalkozó 5. leckét érdemes a tankönyvi információforrások 

használatára építeni. Három tematikus térkép, két diagram és képek elemzése vár a 

http://ec.europa.eu/eurostat
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tanulókra. Az 5.4. és az 5.5. ábra térképét az országokat ábrázoló térképpel együtt kell olvasni, 

mert az országnevek nincsenek az ábrákon. A nemzetiségek tekintetében a diákok feltétlenül 

olvassák le legalább néhány ország (például Szerbia, Bosznia-Hercegovina) esetében az ott élő 

népeket! A lényeg, hogy a népesség kevert jellege vizuálisan is rögzüljön bennük. A vallásokról 

szót ejtve inkább a nagy vallási tömbök találkozási területének érzékelésén legyen a hangsúly! 

Szakmódszertani szempontból az óra lényegi része a kooperatív kémkedés feladat, aminek a 

leírása a tankönyv 165. oldalának felső részén található. A módszerrel a tanulók már 

találkoztak a korábbiakban (közép-európai tipikus tájaknál15), de országok esetében még nem 

alkalmazták. Az itt javasolt megvalósítás módja is eltér kissé a korábbitól (az egyszerű 

változattól), összetettebb a feladat (például útlevelet, lakcímkártyát készítenek, 

szerződéskötést terveznek és valósítanak meg). Igen tanulságos lehet a diákok számára, hiszen 

a köznapi életben hasonló dokumentumokkal találkoznak, továbbá nagy a pedagógiai értéke 

is, mert kreatív közös alkotási folyamatot igényel. A szerződéskötés előkészítése során a 

tanulóknak össze kell hasonlítaniuk az országok földrajzi sajátosságait. Ezt megelőzően 

azonban egyfelől be kell mutatniuk a saját országukat úgy, hogy a lényeget emeljék ki, másfelől 

pedig mérlegelniük kell, hogy mely szempontok lehetnek alapjai a gazdasági, környezeti 

megállapodásnak (azért, mert kölcsönösen kiegészíthetik egymás, vagy valami hiányosságot 

pótolnak, vagy levesznek valamilyen terhet a vállukról stb.). Ha úgy szervezzük a kémkedést, 

hogy minden csoportból minden csoporthoz el kell menni megállapodni, akkor érdemes a 

tanulók között felosztani az látogatandó országokat, így tárgyalópárok alakulnak ki. 

Összefoglalásként a munkafüzet 2. feladatában lévő gondolattérkép kitöltése is megfelelő, 

ahol szókészletből kell válogatni. 

A Nyugat-Európát feldolgozó 6. lecke alapesetben tárgyalható a tankönyv által kínált 

módon, a feladatok segítségével. A kontinensrész természetföldrajzi szempontú előnyös 

vonásai (például tengerparti fekvés, ásványkincsek) az atlasz térképeiről összeszedethetők a 

tanulókkal. A gazdálkodási múlt feldolgozása pedig alapulhat a tankönyvi időbeli metszeteket 

közvetítő ábrákon (6.7. és 6.8. ábra). Alternatívaként ajánlható, hogy olyan logika mentén 

dolgozzuk fel az anyagot, ami bemutatja, hogyan élt a társadalom a térség természetföldrajzi 

helyzetével, és a földrajzi fekvés, a természeti adottságok, valamint a gazdálkodás milyen 

nehézségekkel, környezeti veszélyekkel jár. Ezt célszerű táblázatban összeszedetni a 

tanulókkal (7. táblázat). Javasoljuk úgy kitölteni a táblázatot, hogy az egyes tényezők külön-

külön sorban szerepeljenek, így felhasználásuk és azok következményei vízszintesen könnyen 

követhetőkké válnak. Érdemes elkülöníteni (például jelekkel vagy színekkel) a kedvező és a 

kedvezőtlen elemeket, illetve megkülönböztetni a rövid és a hosszú távú következményeket. 

A táblázat helyettesíthető a szempontjaival megegyező mappákkal is, például Google Drive 

felületen. A tanár hozza létre a mappák tartalmát a tankönyvi anyag segítségével, és töltse fel 

azokat! Természetesen kiegészíthető más elemekkel is (például melyek a kihasználatlan vagy 

nem fenntartható módon felhasznált lehetőségek). A mappák tartalmának javasolt bejárási 

útvonala: fekvés –› adottságok –› felhasználási mód –› következmény. A feladat lényege, hogy 

                                                           
15 Lásd 8. évfolyam 4. fejezet 8. lecke. 
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a tanulók minden adottságot és társadalmi hatást, tevékenységet hosszabb és rövidebb távú 

következményeikkel együtt értelmezzenek. Megoldás lehet az is, hogy a mappákból a tanulók 

(vagy közülük néhányan differenciált feladatként) bemutatót állítanak össze például Prezi-

prezentáció formájában. A tengerjárás fogalmát 7. évfolyamon már megismerték a tanulók, 

és vázlatosan az árapály energiahasznosításával is találkoztak. Felelevenítése és megerősítése 

okán most érdemes megtekinteni egy összefoglalót (például az angol nyelvű, de szemléletes 

és nagyon jól követhető videón: https://www.youtube.com/watch?v=VkTRcTyDSyk). 

 

Földrajzi fekvés 
Természetföldrajzi 

adottság, erőforrás 

Társadalmi 

felhasználás,  

a természet 

átalakítása 

Következménye 

    

    

...    

7. táblázat. Ténygyűjtő táblázat nyugat-európai országok logikai feldolgozásához 

Az Egyesült Királyságot a 7. leckében két szempontból közelítsük meg: az ipari 

forradalom bölcsőjétől a multikulturális társadalomig időutazáson keresztül, illetve a jelenlegi 

„munkaerőmágnes” szerep elemzése felől. Az időutazás ez esetben azt jelenti, hogy arra a 

problémára kerestetjük a választ az órán, hogy érvényes-e még ma is „a világ műhelye” címke 

az országra. Húzzuk meg a tanterem padlóján (például krétával vagy kifeszített zsinórral) az 

ország idővonalát! Keressék ki a tanulók, hogy melyek az ország történelmének, 

gazdaságtörténetének a legfontosabb állomásai! Ehhez használhatják a tankönyvi szöveget, 

de internetes forrásokat (akár a Wikipédiát) is segítségül hívhatják, esetleg a 

történelemtanárukat is megkérdezhetik (például interjú formájában). Az idővonalra tűzzék fel 

az időpontok és az események szókártyáit (például királyság, gyarmatosítás, ipari forradalom, 

gyarmatbirodalom felbomlása, Európai Unió, Brexit)! Tanulságos lesz az időpontok, 

időtartamok összevetése is, de a lényeg az egyes események, időszakok okainak, 

magyarázatának értelmezése. A jelenlegi ipar térszerkezetének megismerését célszerű 

csoportmunkában megvalósítani a tankönyv 14. feladata szerint. A tanulóknak az iparvidékek 

jellemzésének szempontjai szerint kell dolgozniuk, hasonlóan a tájak vagy az országok 

jellemzési algoritmusának használatához. Éppen ezért ne maradjon ki ez a feladat a 

feldolgozási folyamatból, hiszen erősíti az algoritmusalkalmazási készséget! Érdemes 

összevetni az iparvidékek térképét (7.7. ábra) a gazdasági fejlettség tematikus térképével (7.9. 

ábra). A tanulók keressenek kapcsolatokat a kétféle tartalom között! Az óra harmadik 

harmadát a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet értelmezésére javasolt fordítani. Gyűjtsék 

össze a tanulók az ország munkaerőt vonzó tényezőit! A listakészítés feladatát érdemes 

differenciáltan kiadni. Legyenek tanulók (csoportok), akik a tankönyvi szövegből keresnek, 

mások az atlasz térképeiről, megint mások cikkekből (például 

https://www.youtube.com/watch?v=VkTRcTyDSyk
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http://index.hu/gazdasag/2013/04/04/karacsonyi_bonuszt_kap_a_munkanelkuli_angliaban/

#), illetve felnőttek megkérdezése (riport, interjú) alapján.  

A 8. leckében Franciaországgal ismerkednek a tanulók. Mint a tartalommal 

kapcsolatban már jeleztük, érdemes a jellemzőket aszerint összegyűjteni, hogy az adott 

jellemző mennyiben és miben hasonló és különböző a többi nyugat-európai országhoz képest. 

Ennek egyik módja lehet, hogy az egész óra folyamán ezeket gyűjtögetjük például a táblai és a 

füzetben vezetett vázlatban. Mivel a közgondolkodásban jelen van Franciaország, lehet 

építeni az előzetes tudásra (Mit tudsz róla?). Készítsenek a tanulók szófelhőt (például Tagul 

alkalmazással – https://wordart.com), és formálják a megjelenítést az ország kontúrja szerint 

(shapes menü)! Ez a megoldás érzékelhetővé teszi a jellemzők arányát a tanulók előtt. Nagy 

valószínűséggel szerepelnek majd benne az élelmiszerek, amiből szépen levezethető a 

mezőgazdaság. Más tanulók pedig készülhetnek az órára árulistákkal a francia élelmiszerekkel 

kapcsolatban a tankönyv 7. feladata alapján. Keressük arra a magyarázatot, hogy miért ezek a 

jellegzetes ételek, italok, melyek a termesztésük természeti feltételei, és ezek mely tájakon 

adottak! Oksági bemutatásra és elemzésre ad lehetőséget a termőkörzeteket bemutató 

tematikus térkép (tankönyv 8.4. ábra). A hozzá kapcsolódó táblázat (8.1. táblázat) kitöltése 

alapos logikai kapcsolatteremtést kíván a gyerekektől. Rögzítését pedig jól szolgálhatja a 8.3. 

ábra infografikája, aminek az áttekintése és belőle logikai láncok készítése lehet házi feladat 

is. A talajmegújító mezőgazdaságról szóló szemelvény feldolgozására viszont mindenképpen 

maradjon megfelelő idő az órán! A szöveg logikai láncba rendezi az összefüggéseket, de 

feltétlenül magyarázatra is szorulnak a részletei (például vetésforgó, pillangós növények 

nitrogénmegkötő képessége, a fedetlen talaj jelentése, valamint a takarmány és a biogáz, a 

legeltetési időszak hossza és a nitrogénkibocsátás kapcsolatának értelmezése). Az ipar 

térszerkezeti megoszlásának bemutatását pedig oldjuk meg a tankönyvi szöveg (Iparvárosok 

az ország minden részén alcím alatt) alapján úgy, hogy rögzítsék a gyerekek az említett 

városokat kontúrtérképen, a szövegben említett tér így hatékonyabban kirajzolódik előttük. 

Próbálják a megrajzolt térképvázlat alapján elkülöníteni az egyes ipari körzeteket profiljukkal 

együtt (mely iparágak a legjellemzőbbek?)! 

A 9. lecke segítségével Kelet-Európában néznek körül a tanulók. Legyen ez egy 

képzeletbeli utazás többféle módszer segítségével! A földrajzi övezetességről tanultak 

megerősítését szolgálhatja az észak–déli és a nyugat–keleti utazás egyaránt. Az észak–déli 

utazás a tankönyvi mezőgazdasági térkép (9.7. ábra) alapján történjen, és készítsenek a 

tanulók képzeletbeli idegenvezetést! Például képzeljék el, hogy mezőgazdasági 

szakembereket kell kísérniük egy autóbuszos utazás során a Fekete-tengertől a Jeges-óceán 

partjáig! A kelet–nyugati utazáshoz viszont atlaszt használjanak, például vezessenek 

könnyűipari cégvezetőket Minszkből Ufába és/vagy energetikai biztosokat Vinnjicából 

Orenburgba vonattal! A képzeletbeli utazások – noha elsősorban a földrajzi övezetességhez 

kapcsolódnak – módot adnak arra is, hogy a tanulók érzékeljék a nagytájak hatalmas területét 

és a nagy távolságokat. Ha ügyesek, akkor a távolsággal, illetve az utazási idővel is számolnak, 

sőt, figyelembe veszik, hogy a közlekedési eszközök ablakából jobbra vagy balra tekintve 

esetleg eltérő kép tárul az utasok elé. Két keresztmetszeti ábrát kínál a tankönyv, amelyeknek 

https://wordart.com/
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fontos szerepük van a felszíni tér és a felszín alatti tér összekapcsolásában. A morénavidéktől 

a löszvidékig készített észak–déli metszet (9.2. ábra) a természetföldrajzi képzetet fejleszti 

azáltal, hogy a felszínformákat összefüggésbe hozza a kialakító folyamattal (a jég 

visszahúzódása és a lösz keletkezése). Vagyis a lényege annak bemutatása, hogy a jégtakarótól 

való távolodással hogyan váltják egymást a folyamatok a térben (belföldi jégtakaró 

felszínformáló hatása –› moréna anyagszolgáltató szerepe –› por utazása a széllel –› por 

megkötődése a füves növényzet által). A Kelet-európai-síkság észak–déli keresztmetszete 

hagyományosabb téri megközelítés, tulajdonképpen egy szerkezeti vázlat, ami a 

felszíndomborzat, a szerkezet és az ásványkincsek között teremt kapcsolatot. Csinálhatunk egy 

képzeletbeli utazást függőleges irányban is. Például tételezzük fel, hogy egy dokumentumfilm 

készítéséhez lebocsátottak egy kamerát a mélyfúróval, aminek a képanyagát kell a tanulóknak 

narrálniuk. Három helyen készítsünk mélyfúrást: Donyeck, Krivij Rih és Orenburg térségében! 

A cél az, hogy a tanulók összehasonlítsák, milyen a három hely domborzata, szerkezete, és a 

szerkezetek milyen ásványkincseket (feketekőszén, vasérc, szénhidrogének) rejtenek. A kelet-

európai nagymértékű környezetátalakítás feldolgozása szemléleti kérdés, így feltétlenül 

foglalkozzunk vele! Hasznos segítője lehet a 9.1. táblázat, ami oksági összefüggéseiben rögzíti 

azokat. Készülhet frontális feldolgozással a táblán (és a füzetben), de érdemes önálló tanulói 

munkával is megpróbálkozni, hiszen elemeiben minden ismert már hozzá a földrajztanulás 

valamely időszakából.  

A 10. leckében Oroszország megismerése praktikusan indítható az előző órai, kelet-

európai tapasztalatokból. Tegyük fel a kérdést a tanulóknak, hogy mit tudtak meg az országról 

az előző órán, tehát melyek azok a vonásai, amelyek összekötik a térség többi országával 

(ismeretek szűrése, visszautaló tanítási-tanulási stratégia16)! Érdemes azzal folytatni, hogy mi 

az, amit nem tudunk, pedig fontos lenne földrajzi szempontból. Ha ezt is összeszedték a 

gyerekek, akkor kérjünk javaslatokat arra, hogy honnan szerezzék meg a hiányzó 

információkat! Célszerű most valóban ezek mentén haladni tovább (amennyiben az az órán 

megvalósítható), elsősorban csoportmunkában dolgozva. Az információgyűjtés megosztható 

tartalomkörök (például kik lakják?, milyen az életszínvonal?, gazdasági hatékonyság, 

környezeti állapot) vagy eszközök szerint is. A diákok használhatják a tankönyvet, de a 

világhálót is, gyűjthetnek országinformációkat, statisztikai adatokat, képeket, 

videofilmrészleteket. Az óra másik lényege az információk rendszerezése, feldolgozása. 

Módja függ attól, hogy milyen módszerrel történt az információgyűjtés. Javasolt szókártyákkal 

(kulcsszavakkal) dolgozni. Ha a diákok a tankönyvre építve gyűjtöttek, akkor a szókártyák a 

táblára kerüljenek fel nagy halmazokba (például nyírfakéreg-kosarakba)! Biztosan segíteni kell, 

hogy a tanulók helyes szavakkal emeljék ki a lényeget, de mindenképpen törekedjünk arra, 

hogy csak szavak, szókapcsolatok kerüljenek a halmazokba (lényegkiemelés kulcsszavazással)! 

Ha az interneten kerestek információkat, akkor azok információit tűzzék ki üzenőfalra (például 

                                                           
16A visszautaló tanítási-tanulási stratégia azt jelenti, hogy amikor a regionális földrajzi tanulmányok során az 
egyes országokkal foglalkozunk, nem tanítunk meg róla mindent a klasszikus szempontok szerint, hanem 
támaszkodunk az előzményekre: a kontinens egészéről, a kontinensrészről és az országcsoportról tanultakra. 
Csak azzal foglalkozunk, amiben sajátos vagy eltér a többi országtól. 
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http://linolit.com), jelenítsék meg ismerettérképben (például http://mindmeister.com)! A 

lényeg, hogy az osztály minden tanulója számára elérhetővé, áttekinthetővé váljanak az 

információk. Az ország világgazdasági szerepének érzékeltetéséhez kínál ugyan a tankönyv 

néhány adatot (10.1. táblázat), de ez nem elegendő. Lehet egy csoport feladata Oroszország 

jelentős világgazdasági tényező mivoltának bizonyítása számadatokkal és tényekkel. Az 

iparvidékek feldolgozása lehet házi feladat, mert a tankönyvi ábra és szöveg segítségével (10.9. 

ábra és 185. oldal bal szöveghasáb) könnyen megvalósítható. Ellenben a külgazdasági 

kapcsolatok szerkezetét bemutató 10.7. ábrával foglalkozzunk közösen, mert arról nem 

könnyű az adatok leolvasása! Noha nem először látnak ilyet a diákok, még mindig hangsúlyozni 

szükséges, hogy a színek és a cellák nagysága alapján tájékozódjanak. 

A fejezet feldolgozásához szükséges eszközök 

Nyomtatott taneszközök: 

 8. osztályos földrajztankönyv; 

 általános iskolai földrajzi atlasz; 

 8. osztályos földrajzi munkafüzet; 

 8. osztályos ellenőrző feladatlapok. 

Egyéb eszközök: 

 tanári demonstrációs földgömb; 

 Európa domborzata és Európa országai falitérkép; Nyugat-, Dél-, Észak- és Kelet-

Európa falitérkép; Franciaország, Egyesült Királyság falitérkép; 

 Nyugat-, Észak-, Dél- és Kelet-Európa, Oroszország kontúrtérkép. 

Digitális eszközök: 

 PC/laptop, internetcsatlakozással; 

 Google Map, Google Föld, Prezi-alkalmazás. 

Javaslatok a tantárgyi koncentrációra 

 Belső koncentráció: regionális fejlettségkülönbségek, országcsoportok és régiók 

Európában, munkamegosztás és együttműködés szintjei; gazdasági 

szerkezetváltás, a csúcstechnológia és a tudásipar szerepe a gazdasági életben; 

regionális szerepkörök és a globális gazdaság kapcsolata, ütközése; munkaerő-

mobilitás, népességszerkezeti tendenciák, menekültválság – 9–10. évfolyam.  

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: nagy földrajzi felfedezések; 

munkamegosztás; gyarmattartók, gyarmatosítás és következményei; ipari 

forradalom – 5–6. évfolyam; a természeti adottságok és a történelmi események 

kapcsolata; Európa mint a legfejlettebb és vezető térség évszázadokon át; az 

európai integráció története és intézményrendszere; az infrastruktúra és a 

fejlődés; a földrajzi fekvés szerepe a világgazdasági helyzetben; kultúrák ütközése; 

munkaerő, munkaerőpiaci helyzet; technológiai kapcsolatok, technológiai váltás; 

szocialista világrend, hidegháború, Szovjetunió, Osztrák–Magyar Monarchia, 

világháború – 7–8. évfolyam. 

http://linolit.com/
http://mindmeister.com/
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 Biológia, egészségtan: életközösségek, életkor – 7–8. évfolyam. 

 Matematika: nagyságrendi viszonyítás – 5–6. évfolyam; kritikai gondolkodás – 7–

8. évfolyam. 

 Informatika: algoritmizálás, adatkeresés – 5–6. évfolyam; bemutató készítése, 

adatsorok összeállítása és elemzése – 7–8. évfolyam. 

A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Ebben a témakörben az országcsoportok, országok karakteres jellemzőinek megragadásáról 

és megfogalmazásáról célszerű tájékozódni. Az a cél, hogy a tanulók el tudják mondani az 

egyes országcsoportok közös földrajzi jegyeit, továbbá azt, hogy miben különböznek a 

többitől, esetleg egymástól. Erről összehasonlító táblázatok kitöltése, halmazbesorolás, sorba 

rendezés feladatkörnyezetben segítségével győződhetünk meg. Az értékelés fő szempontja az 

analizáló és szintetizáló készség szintje, valamint a problémafelismerés és problémamegoldás 

készsége legyen! 

A fejezet tudáselemeinek elsajátítása osztályszinten és egyénenként is az ellenőrző 

feladatlapok segítségével mérhető. A feladatlap megoldásához az összefoglaló óra után egy 

tanóra szükséges. 

  



F I - 5 0 6 0 1 0 7 0 1 / 1  F ö ld ra j z  7 - 8 .  

 
158 

III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI  

III.1. A földrajztanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A tanulási folyamat megtervezése 

Mivel a tanári munka nagy felelősséggel jár, az arra való felkészülés egész életen át tartó, 

folyamatos tevékenység. Az év eleji tervezési folyamat (tanmenetkészítés) fontos annak 

érdekében, hogy egységben lássuk az egész tanév szaktárgyi feladatait, de sokszor irreális, 

mert – különösen új tanulócsoportok esetében – nem mérhető fel pontosan a haladás üteme. 

Valójában csak akkor működik, ha frontális módon, előadva-magyarázva tanítunk, viszont ez 

csak a tanítás tervezését jelenti, nem a tanulási folyamatét. Ha a tanár nem „leadja az 

anyagot”, hanem tanít, és a gyerekek tevékenységek által szerzik a tudást, valószínűleg az egy-

egy évfolyam párhuzamos osztályaiban sem lehet azonos módon, ütemben haladni. Ezért az 

éves tervezés helyett életszerűbb, ha tematikusan tervezünk, azaz figyelembe vesszük, hogy 

az egyes osztályok tanulói miben haladtak az elképzelésnek megfelelően, mit kell 

megerősíteni, esetleg újra feldolgozni más módszerrel, vagy hol lehet gyorsabban haladni. 

(Persze a következő tanévben újrakezdődik a tematikus tervezés, az előző évi tervek 

lemásolása értelmetlen még abban az esetben is, ha jól beváltak!) Megjegyezzük, hogy a 

földrajz általános iskolai nagy tananyaga és kis óraszáma miatt csaknem minden órán új 

témákkal kellene foglalkozni, ami nem tesz lehetővé eredményes tudásszerzést. Ezért 

szelektálni szükséges a tananyagban már a tanév elején is, de a későbbiekben – látva a tanulók 

szükségleteit – még inkább. 

Az év során a tanítási órák nem egyszerűen csak követik egymást, mindegyik óra egy-

egy láncszeme egy egységes folyamatnak, ami kapcsolódik az előző órákhoz, figyelembe veszi 

az azokon elért tartalmi és fejlesztési eredményeket, a tapasztalt hiányosságokat, és előkészíti 

a következő órák eseményeit. Ezért minden óra előtt döntenünk kell arról, hogy minek és 

hogyan kell történnie ahhoz, hogy oktatási, képzési és nevelési céljaink megvalósuljanak. 

Tényleges lehetőségeink szűkre szabottak, mert mindig az adott körülmények (például téma, 

cél, időpont, a tanulók mentális és pszichés „állapota”, készségszintje) között a legjobb 

eredményt biztosító módszereket, eszközöket kell kiválasztanunk. Vagyis nem lehet 

eredményes az a tanítási-tanulási folyamat, amiben minden óra ugyanúgy zajlik. A tanulókhoz 

és a tananyaghoz kell rendelnünk a módszereket, nem pedig a módszerünkhöz a gyerekeket.  
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A tanulási folyamat értékelése 

Az értékelés módjai 

Ellenőrzés és értékelés nélkül nem képzelhető el eredményes tanulás, mert csak szilárd 

alapokra építhető újabb ismeret, a készségek pedig lépésről lépésre bontakoztathatók ki. Az 

ellenőrzés fő funkciója az, hogy általa a tanár megismerhesse a tanulók aktuális tudását, 

pontosabban azt, hogy hol tartanak a tantervi követelmények teljesítésében, illetve 

tudásfejlődési folyamatukban. Az eredmények és a kudarcok a tanári önértékelés 

szempontjából is fontosak, hiszen a tapasztalt hiányosságok, eredménytelenségek okai nem 

csak a tanulókban keresendők. Talán a legfontosabb annak szem előtt tartása, hogy a tudás az 

egyes elemekből a hetek, a hónapok és az évek során épül fel. A tantervek nem véletlenül a 

tanítási ciklus (ez esetben a 8. évfolyam) végére elérendő tudást fogalmazzák meg. A 

földrajztanárnak arra kell törekednie, hogy különféle módszerekkel megismerje a tanulók 

tudásának minden részletét. A feleltetés (akár szóbeli, akár írásbeli) erre csak részben 

alkalmas, mert egy-egy tanuló félévente csak néhány alkalommal felelhet, és néhány perc alatt 

nagyon kevés derül ki a tudásáról. Továbbá ilyen módon a tanár legfeljebb a tanuló pillanatnyi 

tényismeretéről és kifejezési készségéről szerezhet benyomást, ami nem tárja fel a tudás 

mélységét és szerkezetét. Az ellenőrzésnek a tantárgyban tanított ismeretek valamennyi 

csoportjára (egyedi és általános fogalmak, folyamatok, összefüggések), illetve a tantárggyal 

kapcsolatba hozható képességterületekre (például térbeli tájékozódás, topográfiai 

tájékozottság, lényegkiemelési készség, oksági gondolkodás, állampolgári kompetenciák) is ki 

kell terjednie. Ezért is kell pontosan megtervezni, hogy aktuálisan a tudás mely területéről 

akarunk tájékozódni, mikor, kit és milyen módszerrel fogunk ellenőrizni. Emellett mindig 

naprakésznek kell lennünk a tanulók aktuális tudásszintjét illetően, mert ennek hiányában 

nem tudunk személyre szabott, tudatos fejlesztőmunkát végezni. Ebben az életkorban nincs 

helye a leckefelmondásnak (például Mondd el a leckét!). Mindig konkrét feladatot, kérdést kell 

kapnia a tanulónak, ami a tanultak értelmezését, alkalmazását (például felismerés, 

összehasonlítás, magyarázat, problémafelvetés vagy problémamegoldás, érvelés) és a 

készségek felhasználását (például szöveg-, ábra-, képelemzés, ábrázolás, térképi mérés, 

modellezés) igényli. A tudás felszínen tartása érdekében – különösen heti 1 vagy 2 óra óraszám 

esetén – célszerű a korábbi órák anyagából is kérdezni, legfőképp azt, ami kapcsolódik az 

újonnan feldolgozandó témához (például egy korábbi tanult tájjal, országgal való 

összehasonlítást kíván, fogalom vagy folyamat ismeretét tisztázza).  

Az óránkénti ellenőrzések során a tanulók szembesülnek azzal, hogy mit tudnak és mit 

nem. A tanár pedig a megoldási tapasztalatok alapján válogathatja ki az összefoglaló óra 

anyagát és választhatja meg a módszereit. Az összefoglaló óra után általában ellenőrző 

feladatlapot íratunk a tanulókkal. Ennek összeállítása nagy felelősség, hiszen a tanulók 

teljesítménye nagymértékben múlik a feladatlap módszertani felépítésén és 

feladatkultúráján. Ezért javasoljuk az újgenerációs tankönyvekhez készült tudásszintmérő 

feladatlapok használatát.  
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A tanulók teljesítményének figyelemmel kísérése  

A gyerekek számtalan módon megnyilvánulnak a tanórákon és az órákon kívül, miközben 

megmutatják, hogy mit tudnak, hogyan gondolkodnak, mi mindenre képesek. Ezek a helyzetek 

sokkal többet elárulnak a személyiségükről és a tudásukról, mint a hagyományos ellenőrzési 

módszerek. Az alábbi lehetőségek kínálkoznak arra, hogy a tanár folyamatosan és sokoldalúan 

figyelemmel kísérje a tanulók szaktárgyi teljesítményeit: 

 a tanulók megfigyelése az órai frontális beszélgetések során; 

 a tanulók beszámoltatása egy-egy földrajzi jelenség, folyamat megfigyeléséről, 

olvasmányról, filmről, földrajzzal összefüggő tanórán kívüli (iskolai, kirándulási, 

otthoni) tevékenységről, élményről; 

 különböző műfajú szövegek, ábrák, képek elemeztetése –› lényegkiemelési és 

problémafelismerési készség; 

 vázlat készíttetése a tanulókkal tanári magyarázat, tankönyvből vagy 

szemelvényből elolvasott, vizsgálódás alapján megismert tananyag alapján –› 

megértés, lényegkiemelési készség; 

 a tanulók órai munkájának megfigyelése –› mely tevékenységekben eredményesek 

és miben szorulnak segítségre;  

 a tanulók együttműködési készségének megfigyelése (például pár-, csoport- és 

kooperatív munkában, projektmunkában, drámajátékban); 

 a tanulók írásbeli munkáinak (például munkafüzet, jegyzetfüzet, csoportmunka 

feladatlapja) tartalmi, külalakra és következetességre vonatkozó) értékelése;  

 a házi feladatok minőségi ellenőrzése, értékelése (tartalma, áttekinthetősége, 

egyedisége, kreativitása stb.); 

 szorgalmi feladatok (például könyvajánló, aktuális hírgyűjtemény, 

kőzetgyűjtemény, terméklista, tabló, poszter, plakát, infografika, rajz, riport, 

kiselőadás) értékelése; 

 a tanulók összefoglalója mások feleletének vagy beszámolójának lényegéről, 

értékelése tartalmi szempontból, és szükség esetén kiegészítése; 

 értékelő, észrevételeket rögzítő füzet vezetése minden tanulóról (például hogyan 

értékelte saját teljesítményét, hogyan viszonyult hozzá az osztály, mely területen 

kell aktuálisan fejleszteni).  

A teljesítmények értékelésének eszközei  

A gyakorlatban a tanulók teljesítményeit alapvetően osztályozással értékeljük, egy ötfokozatú 

skála segítségével minősítjük. A minősítés tulajdonképpen becslés, benne az értékelésnek csak 

az összegző szerepe érvényesül. Ezzel szemben az iskolai értékelés célja, hogy minél 

konkrétabban és differenciáltabban feltérképezze a tanulás eredményességét. A gyerek, a 

szülő sem tud sokat kezdeni például azzal, hogy a földrajzi „tudása” közepes (3), hiszen ebből 

nem derül ki, hogy a teljesítménye miben felel meg a követelményeknek, és mely 

teljesítményelemekkel és formákkal kapcsolatban vannak még teendői. Az ismeretközpontú 
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tanítási-tanulási folyamatban viszonylag könnyű az osztályozás: a tanár számba veszi a tanuló 

ismereteit, és mennyiségük, nehézségi fokuk szerint minősíti azokat. A képességek értékelése 

már nehezebb. Például egy képzelőerőt is igénylő terepasztali modellkészítés vagy egy 

vizsgálat kivitelezésének érdemjeggyel való jutalmazásakor nem tudhatja a tanár, hogy a 

modell vagy a vizsgálat sikere milyen arányban múlt a tanuló ismeretein és a képességein, 

mennyi része volt abban a tanárnak s mennyi a diáknak, hogy a felhasznált képességeket a 

földrajzórán szerezte-e vagy csak itt használta fel. Ezen túl minden modell jó valamiért, és 

mindegyiket lehet másként is jól csinálni. Ezeket a teljesítményeket nem célszerű osztályozni, 

viszont szóban alaposan, több szempontból értékelni kell úgy, hogy megerősítse a jó 

elemeket, és irányt mutasson a fejlődéshez.  

Az alkalmazás jellegű feladatok (a problémamegoldás, a tárgyi alkotómunka, a 

dramatikus megjelenítés stb.) értékelésekor a tanulóknak meg kell fogalmazniuk, hogy miben 

látják saját munkájuk erősségeit és gyengeségeit, különösen akkor, ha a tanáruk rendszeresen 

és érdemben értékeli teljesítményeiket. Az önértékelés által aktív részesei lesznek saját 

tanulási folyamatuknak, fejlődésüknek. Az osztálytársak véleménye fontos a gyerekek és a 

tanár számára is, ezért célszerű bevonni őket az értékelésbe. A gyerekek jobban ismerik 

egymást, és egyes dolgokat másként látnak, mint a tanár, az iskolán kívüli világban más 

hatások érik őket, ezért más a képi és a gondolati világuk, az ízlésük. Ezért az ilyen jellegű 

teljesítmények (rajz-, tabló-, makett- vagy webtechnikák stb.) értékelésében érdemes kikérni 

a véleményüket.  

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A hatékony tanítás-tanulás sokféle szemszögből megközelíthető. Földrajz-szakmódszertani 

szempontból egyszerűen úgy foglalható össze, hogy olyan folyamat, amelynek hosszú távú, 

életre szóló eredménye van, ami felhasználható a mindennapi életben. Vagyis a lényege, hogy 

a tanuló elsajátítja a földrajztanulás ideje alatt a földrajzi környezetben való eligazodás, a 

tudatos, célszerű cselekvés módszereit, rendelkezzen a földrajzi-környezeti gondolkodással, 

és mindennapi cselekvéseiben hasznosítsa földrajzi tudását (ismereteit és készségeit 

egyaránt). Ennek kulcsa a tevékenységeken alapuló tanulási folyamat. Tevékenységek híján 

ugyanis nem lesz maradandó, nem válik belsővé az ismeret, folyamat híján pedig nem 

alakulnak ki az ismeretek megszerzését és felhasználását lehetővé tevő készségek. Ám a 

hihetetlen gyorsan változó világ, földrajzi környezet rugalmas gondolkodást, gyors és célnak 

megfelelő cselekvéseket kíván. Az egyéni teljesítmények ritkán alkalmasak az életben 

felmerülő problémák megoldására (akár az egyéni életben, akár az országban, akár a globális 

világban), azok csak összefogással, közös cselekvéssel küzdhetők le. Ezért a földrajztanítás, a 

földrajztanár feladata, hogy megtapasztaltassa a tanulókkal ezeket a cselekvési formákat, 

kialakítsa bennük azt a hitet, hogy a nehézségek, a gazdasági, táji és környezeti problémák 

összefogással leküzdhetők, és a közös munkavégzés élhető és fenntartható világot teremthet. 

A hagyományos verbális tanulással szemben – összhangban a tantervi követelményekkel és a 
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tankönyvcsalád szemléletével, munkamódszereivel – a tanárnak a tevékenykedtető 

módszerekkel17 kell feldolgoztatnia a tananyagot. 

Földrajzi tudásszerzés valóságmegfigyeléssel és vizsgálódással 

Tanárként általában azt gondoljuk, hogy a természettudományos tantárgyak – így a földrajz is 

– vonzó a gyerekek számára, hiszen a mindennapi valósággal foglalkoznak, olyan témákkal, 

jelenségekkel, folyamatokkal, amelyekről közvetlen tapasztalataik vannak. Csakhogy 

egyáltalán nem biztos, hogy a tanulók ugyanazt az objektív valóságot érzékelik, mint mi, mert 

a való világról szerzett tapasztalataik erősen keverednek a virtuális világgal. Mást vesznek 

észre belőle és más következtetéseket vonnak le, mást tartanak hasznosnak, mint amit mi – a 

tudományok nézőpontjából – annak tartunk. Ezért a természettudományok tanítási-tanulási 

folyamata során elérhetővé kell tenni a tanulók számára az objektív világ megismerésének 

módjait, módszereit és eszközeit. A valóság megismeréséhez kevés segítséget ad a 

hagyományos, elméleti módszer, mert a világról hallott információkat a gyerekek 

fantáziájukkal egészítik ki, és a hiányos tények, a meg nem értés miatt torz képzeteik 

alakulhatnak ki. A szemléltetés sem oldja meg a problémát, hiszen annak során nem kell még 

elképzelni sem az objektumot vagy jelenséget, így egyoldalú képzet alakul ki annak tárgyáról 

(olyan, amilyennek mutatta például a kép vagy az az egyetlen kőzet- vagy talajdarab). Csak a 

többszöri és többoldalú megtapasztalás vezethet valósághű képzethez, például ha vedd 

szemügyre!, próbáld ki! fedezd fel, hogy mi benne a lényeg! találj benne problémát! utasítások 

mentén ismerkednek a tanulók a természeti világgal. Ráadásul a megtapasztaláson alapuló 

tanulás is folyamatot, esetleg éveken át tartó folyamatot feltételez. Ezért foglalkozunk 

látszólag ugyanazokkal a dolgokkal környezetismeret-, természetismeret- és földrajzórákon is, 

csak éppen más megismerési módszerekkel, hiszen azoknak egymásra épülő rendjük van. 

A megismerő módszerek hierarchikus rendje 

1. Megfigyelés: tudatos észlelés válogatott szempontok szerint 

2. Leírás: a megfigyelések rögzítése szempontok szerint (algoritmus alapján) 

3. Összehasonlítás: a hasonlóságok és a különbségek megállapítása, mérés 

4. Rendszerezés: csoportokba sorolás, alá-fölé rendelés, sorba rendezés 

5. Vizsgálódás (önálló beleavatkozásos megfigyelés) 

6. Kísérletezés: hipotézisállítás és annak igazolása vagy cáfolása 

7. Evolúciós vizsgálat (időbeli változás vizsgálata, hosszabb időtávban) 

  

                                                           
17 Az ebben a fejezetben ismertetett technikák részletesen megismerhetők Makád M. (2015): Tevékenykedtető 
módszerek a földrajztanításban (ELTE TTK, Budapest, 186 p.) könyvéből, az itt leírtak annak felhasználásával 
készültek. 
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A megismerés alapszintjét a megfigyelés jelenti, ám annak is négy lépcsőfoka van az 

önállóság foka szerint: 

1. lépcső: spontán észlelés – nem tudatos, tanári irányítás nélkül, tanórán kívül 

végzett tapasztalás, amit a tanár előhív és felhasznál a tanítási-tanulási 

folyamat során. 

2. lépcső: irányított passzív megfigyelés – utasítással vagy kérdésekkel irányított 

tapasztalatszerzés. 

3. lépcső: irányított aktív megfigyelés – céltudatos tapasztalatszerzés, amely 

során a tanuló tanári utasításra feltételt teremt vagy beleavatkozik a jelenség 

lefolyásába, és annak kimenetelét vizsgálja. 

4. lépcső: önálló megfigyelés – a tanuló által tervezett, céltudatos tevékenység, 

aminek a tapasztalásait problémafelvető kérdésekkel irányítva dolgoztatja fel a 

tanár. 

A megfigyelésre épül a leírás, azaz a tapasztalatok szavakkal (például fogalmakkal és 

jelzőkkel, szókapcsolatokkal, esetleg egyszerű mondatokkal) való kifejezése. A leírás a lényeg 

megragadásán és a szempontok közötti válogatáson alapszik (például ki kell emelni a sokféle 

színű, alakú, méretű, anyagú kavicsszemcsék közös jellemzőit; a különböző vastagságú, színű 

és szerkezetű talajrétegek egymáshoz viszonyított helyzetét és fizikai jellemzőit). A leírást 

folyamatosan szükséges gyakorolni ahhoz, hogy a tanulók elsajátítsák az algoritmusát, mindig 

kicsit más feltételek között, másik, majd más jellegű példán (anyag, tárgy, táj, ország, folyamat 

stb.), egyre bonyolultabb példákon. A leírás készségén alapszik az összehasonlítás, mert a 

dolgokról megtapasztalással megállapított jellemzőket vetjük össze egymással (például 

amikor a folyóvízi hordalékokból kiválogatjuk a kavicsot, a magmás kőzetektől elkülönítjük az 

átalakultakat). A megfigyelés, a leírás és az összehasonlítás statikusan mutatja be a valóság 

elemeit (anyagait, tájait, objektumait stb.), viszont a földrajztanításnak egyik legfontosabb 

törekvése a változás érzékeltetése a tanulókkal: a környezeti jelenségek, folyamatok 

megismertetése, mozgásfolyamataik megértetése és törvényszerűségeik felismertetése. 

Ehhez nem elég szemlélni a valóságot, hanem meg kell kérdezni azt: a megfigyelésekbe bele 

kell avatkozni, a törvényszerűen végbemenő folyamatot mesterségesen létre kell hozni, vagy 

egy kísérleti berendezést természeti folyamatnak kell alávetni, azaz vizsgálódni vagy 

kísérletezni kell. A klasszikus értelemben vett kísérletezésre a 12-14 évesek többnyire még 

nem képesek, hiszen ahhoz hipotézisalkotás és annak igazolása érdekében végzett nagyon 

szigorú szabályrendszerű, tervszerű vizsgálódás szükséges. Általános iskolában (7–8. 

évfolyamon) legfeljebb a vizsgálódás szintjéig jutnak el a tanulók. A feldolgoztató 

vizsgálódások során módszereket, eljárásokat ismernek meg (például milyen eljárásokkal lehet 

megállapítani az ásványok, kőzetek keménységét, a víz kémhatását, a levegő hőmérsékletét, 

páratartalmát), vagy tulajdonságokat ismernek meg, azt vizsgálják, hogy meddig, milyen 

körülmények között érvényes a megtapasztalt jellemző, jelenség (például a folyó 

szakaszjellege és a hordalék szemcsenagysága vagy a meder alakja kapcsolatának tisztázása).  
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Tapasztalat, hogy – időhiányra hivatkozva – a tanárok nem végeztetik el a tantervben 

előírt vizsgálatokat a földrajztanulás során. Hivatkoznak arra, hogy már volt ilyen a 

természetismeretben, vagy majd lesz középiskolában. Igen, kell mindegyik szinten 

szerepelnie, hiszen egymásra épülő tevékenységrendszer elemei. A természetismeretben az 

anyagvizsgálat főként a megfigyelés módszereit ismerteti meg, továbbá a leírás 

algoritmusának kialakításáért, az összehasonlításokban pedig a lényegkiemelés készségének 

elsajátításáért történik. A 7–8. évfolyamon a vizsgálódáson van a hangsúly, az anyagok 

tulajdonságainak és a jelenségek működésének feltételeit kutatják, miközben a vizsgálódás 

módszereit, körülményeit és eszközeit ismerik meg. (Folytatásaként a középiskolában pedig a 

jelenségek, folyamatok időbeli és térbeli érvényességének a megismerése a cél.) A tanárok 

talán nem is gondolnak arra, hogy a vizsgálódások elhagyásával nem csupán a tanulók 

valóságismerete sérül, hanem olyan megismerési, „tudományos” munkamódszereket, 

eljárásokat sem ismernek meg, amelyeknek általános érvényű, a mindennapi életre vonatkozó 

következtetései vannak.  

Kutatásalapú tanulás 

A tanulási folyamat akkor hatékony, ha a szükséges tények nem teljesen állnak a tanulók 

rendelkezésére vagy közvetlenül nem tanulmányozhatók, elemezhetők, hanem nekik kell 

azokat kiválasztaniuk, megszerezniük, azaz valamilyen valóságra vonatkozó megfigyelést, 

vizsgálódást kell megtervezni a következtetéshez, a probléma megválaszolásához. Az ilyen 

feladat, azaz a kutatásos feladat megoldása morálisan azt üzeni, hogy a tudásért tenni kell, 

módszertanilag pedig megtanítja, hogyan juthatnak hozzá a tanulók az éppen szükséges 

információkhoz, hogyan rögzíthetik, rendezhetik értelmes egésszé és hogyan használhatják fel 

azokat. 

A kutatásalapú tanulás stratégiája a kutatásos feladatokon alapszik, kulcsa egy konkrét 

probléma, amit meg kell oldaniuk a tanulóknak. Például: a jegesmedvéket vagy a pingvineket 

mentsük meg?, valóban a fenntarthatóságot szolgálják az alternatív energiaforrásokat 

hasznosító erőművek Európában?, a nemzetgazdaságoké vagy a globális gazdaságoké a jövő? 

Ennek érdekében a tanulók előzetes tudásukra (ismereteikre, tapasztalataikra, készségeikre) 

építve vizsgálatot terveznek, bizonyítékokat és érveket gyűjtenek, amiket súlyoznak és 

rangsorolnak, érvekkel támasztanak alá. Vagyis a tanulási folyamatot maguk a tanulók építik 

fel. Valójában nem is az a lényeg, hogy mit tanulnak, hanem az, hogy hogyan gondolják, mi 

által és hogyan változik az elképzelésük. A tanulási folyamat a fontos: a gondolatok tisztázása 

közben a tanulók megértik a fogalmakat és a folyamatokat, ismereteiket próbának vetik alá, 

így mélyül a tudásuk, gazdagodik az ismeretekkel kapcsolatos magatartásuk, és megértik a 

természettudományos megismerés lényegét.  
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A kutatásalapú tanulás folyamata 

1. A tanár vagy a tanulók meghatározzák a problémát, értelmezik, és megfogalmazzák 

a probléma fő kérdéseit. 

2. A tanulók kutatási tervet készítenek, megvalósítási stratégiát alkotnak (mi várható? 

mit kell tenni a probléma megválaszolása érdekében?). 

3. A tanulók megszerzik a kutatási tervben meghatározott, szükséges információkat, 

adatokat.  

4. Analízis: a tanulók az információkat vizsgálják, kipróbálják, megvitatják és 

megmagyarázzák. 

5. Szintézis: a tanulók megfogalmazzák és bemutatják a vizsgálódás eredményeit és 

következtetéseit (feltehetően tanári irányítással). 

6. A tanulók megvitatják az eredeti kérdésre adott válaszokat és értékelik azokat. 

7. A tanár és a tanulók közösen megvitatják és értékelik a feladatvégzés folyamatát.  

A kutatásalapú tanulás egyik lényege a probléma megértése, helyes értelmezése (mi a 

probléma a problémában?, mire is keressük a választ?). A probléma lényegének megtalálása 

segíthető azzal, ha a tanulók kérdésekre bontják azt (írj három kérdést a problémával 

kapcsolatban!). Amíg nem egyértelmű a tanulók számára a probléma földrajzi lényege, nem 

szabad továbbmenni, mert a félreértett probléma az egész későbbi folyamatot feleslegessé 

teszi (legalábbis a tartalmi cél szempontjából). A probléma megválaszolásához vezető út 

megtervezése sem könnyű 13-14 éves korban. Könnyebb, ha van valami vezérlője, például egy 

szempontsor, gondolattérkép vagy táblázat (például 8. táblázat). A megszerzett információk 

birtokában a tanulóknak értékelniük kell az eredményeket, válaszaikat alá kell támasztaniuk 

tapasztalataikkal, érvekkel (analízis). Ebben segíthet a mérlegelő táblázat (9. táblázat), amiben 

nemcsak rögzíthetik az összegyűjtött érveiket és ellenérveiket, álláspontjuk pozitív vagy 

negatív vonatkozásait, hanem azokat súlyozhatják is erősségük, fontosságuk szerint. Javasolt 

csak háromfokozatú skálán megítélni az érveket, mert ebben az életkorban finomabb 

árnyalásra nem igen képesek a gyerekek. A problémát legtöbbször csak részben sikerül 

megválaszolniuk a tanulóknak, mert csak egy úton haladnak, más útvonalakat nem ismernek 

fel vagy elhanyagolnak, a számukra izgalmasabb irányába haladnak. Ez nem baj, de az 

értékelésnél szembesíteni kell ezzel őket. Az egyéb útvonalak, részproblémák felé „terelhető” 

a figyelmük, ha következtetéshez már a feladat kiadásakor válaszlehetőségeket kínálunk 

számukra, amikből kiválaszthatják a szerintük megfelelőt, nem pedig önálló megfogalmazását 

várjuk. 

 

Mit kell tisztázni, megtudni? Hogyan? 
Milyen eszközökkel, 

forrásokból? 
Ki végzi? 

Ki a felelős? 
1. ...    

2.    

3.    

...    
 

8. táblázat. Tervezési táblázat kutatásos feladathoz  
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Mellette szól, pozitív Ellene szól, negatív 

1. ... 1. ... 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 

2. 2. 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 

3. 3. 

1 2 3 mert... 1 2 3 mert... 
 

9. táblázat. Döntést segítő mérlegelő táblázat 

Együttműködő tanulás 

Mindennapi világunkban egyre világosabbá válik, hogy a közös munkavégzés eredményesebb 

lehet, mint az egyéni, hiszen „együtt okosabbak vagyunk”, a csoporttagok tudásai, képességei 

és tapasztalatai összeadódnak, kiegészítik egymást. A munkaerőpiac résztvevői (például a 

versenyszféra, az egészségügy, az önkormányzatok, sőt a tantestületek is) a team-munkában 

járatos, „csapatjátékosokat” keresik. Erre készít fel az iskolában az együttműködő 

(kooperatív) tanulásszervezés. Ez a módszer a hagyományos iskolai gyakorlattal szemben a 

tudást az egyes tanulók meglévő ismereteiből fokozatosan és közösen építi. Olyan 

problémákból indul ki, amelyeket a gyerekek magukénak éreznek. Nem befogadóként 

„működteti” őket, hanem korábbi tudáselemeik rendszerezésére, átalakítására, újraépítésére 

késztet. A diákok együttműködő csoportokban dolgoznak, együtt gondolkodnak, így a tudás 

megszerzését közös munkájuk eredményeként élik meg. A közös munka során folyamatosan 

kommunikálniuk kell egymással, aminek nemcsak az a célja, hogy így alakulhat ki, 

tökéletesedhet a feladat megoldása, hanem hogy megszokják, a beszéd, az írás, az olvasás, a 

számolás, a koncentráció, a térbeli tájékozódás stb. képessége csak akkor hasznos, ha 

felhasználható a másokkal való kapcsolatépítésben. Természetesen a földrajztanár – ismerve 

az egyes tanulók egyediségét – a gyerekek tudását, érdeklődését összekapcsolja a 

szaktudományi, a tantárgyi tartalommal, az ahhoz kapcsolódó képességterületekkel. 

Az együttműködő tanulás alapelvei 

 Egyidejű társas kölcsönhatások – a tanulók kiscsoportokban párhuzamosan 

dolgoznak; csoporton belül mindenki elmondhatja, amit gondol, érez, és 

megnyilvánulásaira folyamatos visszajelzést kap a társaktól. (Fontos, hogy a 

társaktól, ne a más szempontok alapján rendszerező tanártól.) 

 Egymásrautaltság – a tanulók olyan feladatokon dolgoznak, amelyek igénylik, hogy 

kiegészítsék, kontrollálják egymás tudását; az egyének és a csoportok fejlődése 

szorosan összefügg, a csoportok tagjai érdekeltek egymás eredményességében. 

 Egyéni felelősség – a feladatvégzés során a gyerekek csoportcélt tűznek ki, és az 

értékelés is a csoport munkavégzésére, eredményére vonatkozik. Ugyanakkor – 

mivel minden tanuló minden tevékenysége látható (például Facebook-csoportban, 

GoogleDrive felületen, üzenőfalon vagy egyszerűen csak a táblán, az alkotója 
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nevével ellátva teszik közzé folyamatosan) –, az egyes tanulókban kialakul egy belső 

felelősségérzet abban, hogy hozzájáruljanak a közös cél eléréséhez, és fejlődjön a 

tudásuk. 

 Egyenlő részvétel – a tanulók munkamegosztásban vagy szereposztásban 

dolgoznak a differenciálás elve alapján, mindenki a neki megfelelő nehézségű, 

irányú és mennyiségű feladatot kapja a heterogén összetételű csoportokban. 

Noha a kooperatív munka lényege, hogy a tanulók egymással beszéljék át a dolgokat, 

előfordulhat, hogy a tanárnak be kell avatkoznia. Állandóan készenlétben kell állnia, hogy 

szükség esetén (például amikor sérülni látszik az esélyegyenlőség vagy nem működik az 

együttműködés) segíthessen az éppen rászorulóknak. 

A földrajzi képzetek kommunikálása kooperatív módszerekkel 

A közös munka sikere nagyban függ attól, hogy mennyire hatékonyan kommunikálnak 

egymással a csoporttagok. A forgó módszere biztosíthatja, hogy mindenki elmondhassa, amire 

jutott az adott feladathelyzetben. A tanulók például információkat gyűjtenek tematikus 

térképekről, internetes infografikákból, különböző forrásokból származó adatsorokból 

(például KSH, EUROSTAT, Knoema) egy országról, egy régióról, egy gazdasági ágról. A kutatás 

után ismertetnek egy részterületet, tapasztalatot, gyűjtést, véleményt stb., mindenki sorban 

egymás után. A többiek jelzik, ha ők is hasonlót találtak vagy hasonlóan vélekednek. Fontos, 

hogy a már elhangzott információt nem ismételhetik az épp soron következők, tehát figyelniük 

kell a társak által elmondottakra. Ugyancsak mindenkit megszólalásra késztet a csoportban a 

csoportinterjú, mert a tanulóknak szerepek szerint kell állást foglalniuk, érvelniük az új 

információval vagy egy konfliktushelyzettel kapcsolatban. Olyan tananyagtartalmaknál 

alkalmazzuk, ahol fontos, hogy mennyi és milyen tény alapján fogalmazunk meg véleményt, 

foglalunk állást. Például egy táj, ország vagy országcsoport földrajzának különféle forrásokból 

(adatsorok, tematikus térképek, elemzések stb.) történő feldolgozásakor a tanulók rájönnek, 

hogy nem elég az éghajlat alapján megítélni a mezőgazdaság lehetőségeit vagy a turisztikai 

fejlesztések irányát, az ország GDP-je alapján a gazdasági fejlettségét vagy a társadalom 

életminőségét. Vagyis rájönnek, hogy elengedhetetlen a többiek által gyűjtött információ 

figyelembevétele, beépítése. A kooperatív kémkedés módszere során négy négyfős csoport 

dolgozik, és amikor egy részfeladattal végeztek, három tagjuk átmegy a másik három 

csoporthoz, hogy megtudakolják, ők mire jutottak. Majd a hírszerzők visszatérnek, elmondják 

a tapasztalataikat, és annak tényeit, tanulságait a csoport beépíti a saját megoldásába. Ha a 

csoportok azonos feladatokat végeztek, akkor az a lényeg, hogy megtudják, ugyanarról mi 

mást tudtak meg mások, hogyan jutottak az információhoz. Ha eltérő feladatokon dolgoztak, 

akkor az a tanulság, hogy a mások által összegyűjtött információ, tapasztalat hogyan építhető 

be a sajátjukba.  

A tanulás során a többféle megközelítés eredményeként a földrajzi fogalmakkal, 

jelenségekkel kapcsolatos képzetek folyton változnak, újabb elemekkel gazdagodnak, ezáltal 

mélyülnek. Hasznos, ha a tanulók bepillanthatnak társaik képzetébe. Erre szolgál például a te 
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hogy látod? feladat, amiben egy tájhoz (például a szókártyájához vagy a tájképéhez) 

rajzelemeket vagy térképjeleket kell válogatni. Minden csoporttag kiválaszt egy-három 

rajzelemet, és megindokolja a társainak, hogy szerinte mi a kapcsolata a tájjal. Majd egymás 

meggyőzése után, közös döntés alapján a tanulók rajzelemekből „felépítik” a tájat. A közösen 

képzeljük módszer során a tanár bedob egy fogalmat, amiről a tanulók elmondják a 

gondolataikat (például jellemzőket, kulcsszavakat, igaz állításokat mondanak). Álláspontok 

megfogalmazására is használható közös vélemény kialakítása vagy döntés előtt. Rajzban is 

kifejezhetik a tanulók, hogy hogyan képzelik a dolgokat (például táj, tó hiányos körvonalát vagy 

országhatárokat folytatnak közösen). Amikor egy tájelem (például gyár, meddőhányó, 

gémeskút) környezetét körben közösen megrajzolják, megvitatják a csoporttagok egymással, 

hogy miért azt, oda és úgy szeretnék rajzolni. Egyeztetik álláspontjaikat, és végül egy 

kompromisszumos csoportmegoldás születik. Jó lehetőség az is, hogy pármunkában az egyik 

tanulónak azt kell lerajzolnia, amit a társa mond, aki utasítások sorozatával irányítja egy 

földrajzi fogalomról való rajz elkészítését. Ez a módszer a részletekre irányítja a gyerekek 

figyelmét, és tanítja az egyértelmű, pontos megfogalmazásokat, utasítások kiadását. 

Vitatkozni nehéz, és a gyerekeket meg kell győzni arról, hogy a vita csak tényeken 

alapulhat, a véleményt érvekkel szükséges alátámasztani. Egyszerűbb módszer, ha a tanulók 

feladatlapon gyűjtik össze a saját véleményükhöz kapcsolódó érveket és ellenérveket, amiket 

azután összevetnek, megvitatnak a csoportban. A kooperatív vita során egy vitás kérdésben 

négy állásfoglalás közül kell választaniuk, és az asztalnak ahhoz az oldalához ülnek, amelyik az 

ő állásfoglalásukat jelenti. Állásfoglalásukhoz érveket gyűjtenek, majd ezeket használják fel a 

vita során. A vita körben halad, egy tanuló egyszerre csak egy érvet mondhat. Az érveknek az 

előzőekben elhangzottakkal kell kapcsolatban lenniük (válasz, erősítése vagy cáfolata). Ha a 

gyerekek helyes érvet mondtak, akkor egy korongot tehetnek az asztalra. (A játék kezdetekor 

meghatározott számú korongot kap minden csoport. Ha nagyon ütős érvet találtak, akkor két 

korongot is tehetnek, erről a csoport dönt. A vitának akkor van vége, amikor elfogytak a 

korongok. Az a csapat a nyertes, amelyiknek legelőször fogyott el a korongja. (Az általános 

iskolai kooperatív vitánál 6-6 korongnál többel nem érdemes dolgozni.) 

Projekttanulás 

A mindennapi életben – éppúgy, mint az iskola világában – egyre gyakrabban mondjuk, hogy 

projektben dolgozunk, azaz valami határozott cél, eredmény elérése érdekében, a 

megszokottól eltérő formában. Olyan feladatokat vagy tevékenységeket is projektnek 

nevezünk, amelyek nem is azok (például ha lakásfelújítást végünk, akkor „lakásprojekten”, ha 

nyelvet tanulunk, akkor a „nyelvvizsgaprojekten” dolgozunk). A pedagógiai projekt viszont egy 

tanulásszervezési eljárás, folyamat, amiben a tanár és a tanulók együtt, de különböző 

felelősséggel dolgoznak egy gyakorlati problémára épülő témán. A probléma akkor jó, ha a 

tanulók érdeklődésére, tapasztalatára épít, és megoldása során a gyerekeknek hasznosítaniuk 

kell tervező és kivitelező képességüket. A lényege tehát egy közös alkotási folyamat, aminek 

a végén produktum születik, amit a tanulók bemutatnak egy kisebb-nagyobb közösségnek 

(osztálynak, évfolyamnak, szülőknek stb.). A produktum szinte bármi lehet, de a 
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földrajztanításban, ebben az életkorban általában valamilyen tárgy (például modell, makett), 

írásmű (például egy folyóirat tematikus száma), plakát, tabló alkotása, minikiállítás, film vagy 

hanganyag összeállítása, prezentációval kísért előadás, közös játék (például szerepjáték), 

rendezvény vagy kirándulás lebonyolítása építhető be eredményesen a tanulási keretbe.  

A projekttanulás akkor a leghatékonyabb, ha tantárgyközi jellegű. Ám ez nem mindig 

valósítható meg könnyen az iskolában, így alkalmazzuk egy tantárgy keretein belül is! 

Mindenképpen folyamatot feltételez (egy óra munkája nem projekt!), egy projekt két héttől 

akár több hónapig is tarthat. Ezen idő alatt a tanulók között, illetve a tanár és a tanulók között 

sok interakció zajlik, amelyek megváltoztathatják a kapcsolataikat, egymásról alkotott 

képüket, a pedagógiai munka egész hatásrendszerét. 

A pedagógiai projekt folyamata 

1. A téma kiválasztása 

2. Tervezés – célok, feladatterv és időterv készítése 

3. Szervezés 

4. Kivitelezés – adatgyűjtés és -feldolgozás 

5. Produktumkészítés  

6. A produktum bemutatása 

7. Az 1–6. fázisban folyamatos önreflexió és csoportreflexió 

8. Végső értékelés 

A témaválasztást ebben az életkorban célszerű tanári irányítással, de a tanulókra bízni, 

hogy érintettnek érezzék magukat a témában és motiváltak legyenek a megoldásban. A 

megvalósítás első lépése a tervezés és a hozzá kapcsolódó szervezés. Ez sem lehet sikeres 

tanári segítség nélkül. Még a projekttanulásban már járatos tanulók számára is szükséges 

legalább szempontokkal segíteni a tervezési folyamatot. 

  
 

Segítő szempontok a projekttervezéshez 
 

1. Előzetes ismeretek számbavétele 
2. A probléma részterületei – elágazások, témák kapcsolódásai 
3. Lehetséges munkamegosztás (felelősök), a tevékenységek átgondolása 
4. Lehetséges források és helyszínek számbavétele 
5. A projekt tartalmi szerkezetének átgondolása 
6. A tantárgyon túlmutató tartalmak vagy megoldási módok átgondolása 
7. A logikai rendszer felépítése, folyamatterv készítése (például 10. 

táblázat, gondolati térkép) 
8. Időtervezés (időtartam, az egyes tevékenységek időtartama, határideje) 
9. A szükséges eszközök felmérése 
10. A produktum lehetséges műfaja 
11. Az eredmények bemutatásának lehetséges módjai 
12. Külső kapcsolatok (szülők, intézmények stb.) körének meghatározása, a 

kapcsolattartás módja. 
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Tevékeny-
ség 

Szükséges 
erőforrások 

Időtartam, 
határidő 

Résztvevők  
Elvárt 

eredmény 
Mérés, érté-
kelés módja 

  Felelős 

...       
 

10. táblázat. Tervezési táblázat (időtábla) a projekthez (Hegedűs G. 2002 nyomán) 

A projektben a folyamat és annak eredménye egyaránt fontos, ezért mindkettő 

értékelést kíván. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a folyamat tudatossá tétele, a döntési 

folyamatok és az együttműködés áttekintése még fontosabb, mint maga a folyamat. A projekt 

pedagógiai szempontból legfontosabb eleme az értékelés. Az értékelésnek a produktumra és 

a folyamatra is vonatkoznia kell. A produktum értékelése talán a könnyebb (mindenki látta, 

tapasztalta a bemutatáskor), persze sokféleségük miatt nehéz a tanulóknak azokat 

összehasonlítaniuk egymással. Ezért célszerű a „zsűrinek” (főleg ha tagjai a tanulók) 

szempontokat adni és pontozást alkalmazni. A folyamat értékelésének az a nehézsége, hogy 

igazából csak az egyes csoporttagok tapasztalták, de esetleg ők sem minden mozzanatát. Ezért 

feltétlenül szempontokkal kell segíteni mind a teljes projektfolyamat értékelését, mind a 

produktum elkészítésének értékelését. A projektfolyamat értékelése csoportértékelés 

legyen! 

 
 

Csoportértékelési szempontok a projektben 
 

1. Mi a legfontosabb, amit tanultatok a projektből? 
2. Milyen információforrásokat és hogyan használtatok? 
3. Milyen új tanulási módszert használtatok? 
4. Mi volt az új ötlet, az eredmény, az önálló munka a projektben? 
5. Hogyan működtetek együtt? 
6. Hogyan tartottátok a kapcsolatot egymással? 
7. Mi volt a közös élmény a projekt során? 
8. Milyen közös nehézségeitek voltak a megvalósítás során?  
 

Ugyanakkor az egyes tanulók önértékelésére is lehetőséget kell biztosítani. Ez 

többnyire a munkavégzés során, csoporton belül történik, de a csoportértékelésnek is lehet a 

része. 
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Önértékelési szempontok a projektben 
 

1. Hogyan befolyásoltad a projekt alakulását, mi volt a szereped? 
2. Milyen élményt adott a közös munka? 
3. Mi volt a legnehezebb? 
4. Mi volt a szereped a tervezésben? 
5. Mi volt a szereped a kivitelezésben? 
6. Mi volt a szereped a bemutatásban? 
7. Mi volt a szereped az értékelésben? 
8. Milyennek értékeled a közös alkotást? 

 

A tanári értékelés – aminek alapelve a pozitívumok erősítése – mindenképpen a 

tanulók értékelését kövesse! Előremutató akkor lesz, ha a nem helyes, de javítandó 

folyamatelemeket is a gyerekek elé tárja, és megmutatja számukra a tökéletesítés lehetséges 

útjait, irányait, módjait. Tartalmi szempontból pedig el kell helyeznie a projektben szerzett 

tudást a tanulók tudásrendszerében, például azzal, hogy egyértelműen világossá teszi, mivel 

tudnak többet a projektmunka következtében, vagy hol veszik hasznát az így szerzett 

tudásnak.  

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

Tanulás tankönyvvel a tanítási órán 

Induljunk ki abból, hogy a tankönyv elsősorban a tanuló taneszköze! Ez azt jelenti, hogy a 

tanuló részben abból szerzi a tudást a szaktanár több-kevesebb irányításával. A tankönyv 

segítségével való tudásszerzési, tanulási folyamatnak többféle üzenete van a tanulók felé. 

Először is az, hogy nem nélkülözhetők az információszerzésben, bár nem helyettesítik a 

szaktanárt. A tanár feladata, hogy a földrajzi tananyagot megértesse és maradandóan 

elsajátíttassa a tanulókkal. Ő tudja megítélni – és ezért az ő felelőssége –, hogy ebben 

mennyire támaszkodik a tankönyvre, mennyi teret enged az egyéb információhordozókkal 

való munkának és a tanári magyarázatnak. A másik üzenete, hogy ha információt akarunk 

szerezni vagy szeretnénk feleleveníteni már tanult tartalmakat, akkor szakmailag biztos 

forráshoz (a szakmailag hiteles, lektorált, kipróbált tankönyvhöz) kell nyúlnunk. Harmadikként 

azt is említsük meg, hogy a tankönyv nem egyszerűen csak információforrás, hanem a 

tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges logikával, mélységben foglalkozik a 

tananyaggal, vagyis a tanulók számára a megértés sokkal inkább biztosított, mint más források 

használata esetén.  

Nincs olyan fázisa a tanulási folyamatnak, amiben ne tudnánk a tankönyvre 

támaszkodni. A földrajzkönyvek didaktikai eszköztára és az egyes didaktikai funkciók 

kapcsolatát már bemutattuk a kézikönyv elején, így arra ezen a helyen nem térünk ki. Viszont 

kiemeljük, hogy a tankönyvek sokféle óravezetéshez és tananyag-feldolgozási módhoz 

kínálnak lehetőséget. Éppen ezért van bennük sok feladat és kérdés, feladatcsoport – egyéni 
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és pármunkához, csoportos és kooperatív munka szervezéséhez. Ebből is következik, hogy 

egy-egy tanórán nem kell (nem is lehetséges) feldolgozni a leckék minden részét. Ám az ábrák, 

képek és adatsorok elemzésére – ha válogatva is közöttük – időt kell szánni, mert ez kevésbé 

oldható meg eredményesen önálló munkával.  

Otthoni földrajztanulás tankönyvvel 

Mindenki másként tud – vagy gondolja, hogy tud – eredményesen tanulni a tankönyvből, ezért 

tanárként nehéz általános érvényű tanácsokat adni az otthoni tanuláshoz. Az újgenerációs 

tankönyvek legfőbb tanulási üzenete az, hogy magolni nem érdemes, mert annak nem lesz 

használható eredménye. Valójában nem is nagyon lehet így tanulni ezekből a tankönyvekből. 

Mondhatjuk, hogy inkább gondolkodni lehet az egyes leckék tartalmáról a szövegek és a 

feladatrendszerek segítségével. Ehhez azonban a gyerekeknek „át kell rágniuk magukat” a 

tananyagon – beleértve a bevezető, a szövegközi és a leckevégi kérdések megválaszolását, 

utasítások végrehajtását is. Ez alapesetben a törzsszöveg elolvasását jelenti. Javasolt először 

az egészet folyamatosan átolvasni, hogy képbe kerüljön a tanuló, miről is kell tanulni, átlássa 

a tananyag témáját, szerkezetét, mennyiségét és nehézségét. Utána a szakaszonként (az egy-

egy alcímhez tartozó szövegtömbökként) való elolvasása a tananyag érdemi megértéséről 

szól. Ebben a fázisban azonban nem elég a törzsszöveggel foglalkozni, hanem a hozzá 

kapcsolódó ábrákat, képeket, táblázatokat is tanulmányozni szükséges, mert legtöbbször 

magyarázatai vagy példái a törzsszövegnek. A harmadik nekifutásra pedig azért van szükség, 

hogy értelmet nyerjen az egyes részek közötti kapcsolat, továbbá rögzüljenek a tartalmak.  

Persze szó sincs arról, hogy minden feladattal és minden egyes szövegtömbbel 

foglalkozni kell az otthoni tanulás során. Hogy az adott osztályban éppen akkor mire van 

szükség, azt a szaktanárnak kell kijelölnie (s ha szükséges, akkor bizony tanulónként eltérőt – 

lásd differenciálás!). A fogalmakkal kapcsolatban viszonylag könnyebb a tanár dolga, mert a 

leckék kulcsfogalmai ki vannak gyűjtve a leckék végén. Azonban arról nincs információ, hogy 

ezeket milyen fogalmi szinten (például ráismerés, definiálás vagy alkalmazás szintjén) kell 

tudni ekkor. Tehát ez esetben is inkább a feladatok adnak iránymutatást, mint ahogyan az 

összes többi tudáselem esetében is. Ebből (is) következik, hogy a házi feladat gondosan 

tervezett kiadása igen fontos. Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy az otthoni 

tanulásra nincs szükség! Már csak a földrajzzal való foglalkozás folyamatossága miatt sem 

nélkülözhető, de azért sem, mert rögzítés nélkül nincs eredményes tanulás, ez pedig nem 

oldható meg a tanítási órán (legfeljebb az elsődleges rögzítés).  

Terjed az a szokás, hogy rendszeresen nem a tankönyvből tanulnak a gyerekek a 

következő órára, hanem a tanár által adott vázlat (például diktált vagy a tanuló által az órán 

folyamatosan készített vázlat, Facebookra feltett órai prezentáció) alapján. Noha a vázlatnak 

fontos szerepe van a logikai kapcsolatok átlátásában és a rögzítésben, nem helyettesítheti a 

tankönyvi szöveggel való foglalkozást, a kettőre egymás mellett, egymást kiegészítve van 

szükség. A vázlatból ugyanis ebben az életkorban még nehéz tanulni, mert a kulcsszavak nem 

adnak elegendő információt, azok összefűzése komoly kommunikációs készségeket és 

tudásalkalmazást feltételez, amelyekkel még nem rendelkeznek a tanulók.  
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III.4. Digitális alkalmazások a földrajztanítás szolgálatában 

Az eredményes földrajztanítás és földrajztanulás ma már nem képzelhető el digitális 

segédletek nélkül. Óriási választék érhető el azokból az interneten, ám többségük nem az 

oktatás, vagy nem a hazai földrajztanítás céljainak megfelelő tartalommal és/vagy 

metodikával készült. Szinte napról napra változnak, kínálkoznak újabb lehetőségek, s újra meg 

újra azt vesszük észre, hogy a megszokott digitális források és a tabletre, okostelefonra is 

letölthető alkalmazások már nem elérhetőek. Nehéz naprakésznek lenni. Az alábbiakban 

azokat az általános iskolai földrajz tanítását-tanulását segítő segédanyagok elérési linkjét és 

alkalmazásokat soroljuk fel – a teljesség igénye nélkül –, amelyek könnyen kezelhetőek és 

magyar nyelvűek (vagy használatuk nem igényel különösebb nyelvtudást). 

A földrajztanítást-tanulást segítő linkek 

Statisztikai adatok forrásai 

 Világbank – Statplanet – http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-

app-open-data/ 

 EUROSTAT – Európai tematikus adatbázis – http://ec.europa.eu/eurostat 

 KSH – főleg magyarországi, európai és kisebb hányadban világadatok –

http://www.ksh.hu/katalogus/ 

 KSH – letölthető kiadványok friss adatokkal, főleg Magyarország – 

http://www.ksh.hu/vakbarat/letoltheto.html 

 CIA Évkönyv (angol) – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/ 

Éghajlati adatok, diagramok 

 Climate Change Knowledge Portal – Éghajlatváltozás –

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=global_map 

Népességadatok  

 Népességszámváltozás és várható élettartam a világ különböző térségeiben – 

http://population.io 

 Világ és területi népességszámok változása – 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway

.php 

 Interaktív, időben változtatható korfák – 

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.ht 

 Népességadatok torzított világtérképeken – 

http://www.worldmapper.org/index.html 

Napsugarak hajlásszöge; nappalok-éjszakák hossza 

http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/
http://www.statsilk.com/maps/statplanet-world-bank-app-open-data/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ksh.hu/katalogus/
http://www.ksh.hu/vakbarat/letoltheto.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=global_map
http://population.io/
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.ht
http://www.worldmapper.org/index.html
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http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf 

Térképek 

 Világtérképek – http://www.worldatlas.com/ 

 Világatlasz –

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmap

reference 

 Interaktív térképek a földrajztanuláshoz – MozaMap – 

http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozamap 

 Gazdasági mutatók interaktív térképen, Európa –

http://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/ecotrends/desktop/index.html?lang=hu 

 Magyarország turisztikai látnivalói interaktív térképen – 

http://itthon.hu/latnivalok; 

 http://www.fesztivalnaptar.hu/terkep/magyarorszag:latnivalok 

 Interaktív térkép magyar nyelven – 

http://foldrajzmagazin.hu/foldrajztanitas/interaktiv-terkep 

 Műholdképek a Föld teljes egészéről, bármely részéről – 

https://www.google.com/earth/ 

 Interaktív kontúrtérkép-gyűjtemény – 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-

foldrajzi-vakterkepgyujtemeny 

Képek 

 3600-os panorámaképek a világ körül – videók (angol) – http://www.airpano.com 

 Virtuális utazás képekkel – Ázsia, Afrika, Európa – http://visit-360.net 

Animációk, szimulációk 

 Tananyaggyűjtemény tanároknak és tanulóknak otthoni tanuláshoz (2D, 3D is) – 

MozaWeb – http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozaweb 

 Gyűjtemény a földrajztanításhoz – http://www.havassyandras.com 

A földrajztanulást támogató digitális alkalmazások 

Térkép, topográfiai gyakorlás 

 Helymegállapítás, útvonaltervezés – Google Térkép – 

https://www.google.hu/maps/ 

 Interaktív 3D térkép a világról – NASA WorldWind – 

http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html 

 Interaktív világtérkép – Google Earth – http://earth.google.com/download-

earth.html 

http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf
http://www.worldatlas.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmapreference
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileworldmaps.worldmapreference
http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozamap
http://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/ecotrends/desktop/index.html?lang=hu
http://itthon.hu/latnivalok
http://www.fesztivalnaptar.hu/terkep/magyarorszag:latnivalok
http://foldrajzmagazin.hu/foldrajztanitas/interaktiv-terkep
https://www.google.com/earth/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-foldrajzi-vakterkepgyujtemeny
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/interaktiv-foldrajzi-vakterkepgyujtemeny
http://www.airpano.com/
http://visit-360.net/
http://www.mozaweb.hu/portal.php?cmd=promo&page=mozaweb
http://www.havassyandras.com/
https://www.google.hu/maps/
http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html
http://earth.google.com/download-earth.html
http://earth.google.com/download-earth.html
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 Google Earth-ben megnyitható animációk stb. – 

http://earth.google.com/gallery/index.html 

 A világ felfedezése 3D-ben, panorámaképekkel – Google Utcakép (Street View) 

(Google Play alkalmazás) 

 Kontinensek, országok és világtérkép (domborzati alapú) – 

http://www.terkepek.net/ 

 Topográfiai gyakorlóprogram – http://geolearn.fw.hu/ 

 Térképes kvízjáték, gyakorló – https://online.seterra.com/hu/vgp/3007 

 Vakegér – Kontúrtérképes gyakorló játék – Magyarország – 

http://lazarus.elte.hu/vakeger/ 

Navigációs alkalmazások 

 Iránymeghatározás, iránytű – Digital Compass, Smart Compass, LED Compass 

(Google Play alkalmazások) 

 Magasságmérés – Magasságmérő (Google Play alkalmazás) 

 GPS-es navigálás – MapFactor: GPS Navigation (Google Play alkalmazás) 

 GPS, térkép és navigáció – Waze (Google Play alkalmazás) 

Ábrázolás 

 Éghajlati diagram készítése – 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_

climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF# 

 Korfa készítése – 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway

.php 

 Online grafikonok és diagramok, infografikák készítése – GapMinder –

https://www.gapminder.org/tools/#_chart-type=bubbles  

 Infografika készítése – http://infogr.am 

 Adatok diagramos és térképi vizualizálása – https://www.statsilk.com/ 

 Keresztmetszeti rajz készítése a földfelszín bármely pontjáról – 

http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/ 

 Idővonal készítése, idővonalzó használata – Dipity – http://www.dipity.com/ 

 Gondolattérkép, folyamatábra készítése – Popplet – http://popplet.com/; XMind 

–http://www.xmind.net/; MindMaps – http://drichard.org/mindmaps/ 

 Szófelhő készítése – https://wordart.com/; http://www.wordle.net/; 

https://worditout.com/ 

 Beszélő figura készítése – http://www.voki.com/ 

 Animált képregény készítése – http://www.powtoon.com/ 

 Interaktív grafikonszerkesztés (országok gazdasági fejlettségének összehasonlító 

elemzéséhez) – https://www.gapminder.org/tools// 

 Útvonalterv készítése – http://utvonalterv.hu/handler.ashx 

http://earth.google.com/gallery/index.html
http://www.terkepek.net/
http://geolearn.fw.hu/
https://online.seterra.com/hu/vgp/3007
http://lazarus.elte.hu/vakeger/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=Africa&ThisCCode=ZAF
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
https://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php
https://www.gapminder.org/tools/#_chart-type=bubbles
http://infogr.am/
https://www.statsilk.com/
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/
http://www.dipity.com/
http://popplet.com/
http://www.xmind.net/
http://drichard.org/mindmaps/
https://wordart.com/
http://www.wordle.net/
https://worditout.com/
http://www.voki.com/
http://www.powtoon.com/
https://www.gapminder.org/tools/
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
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 Online Post-it, üzenőfal – Lino – http://en.linoit.com/ 

Információ megosztása és tárolása 

 Képzeletbeli profiloldal tanulási célra – Fakebook – 

https://www.classtools.net/FB/home-page 

 Ötletelés közösen a világhálón – Pearltrees gondolatháló – www.pearltrees.com; 

Dotstorming – https://dotstorming.com 

 Táblák készítése rendszerezésre, munkatervkészítés, feladatmegosztás, 

ellenőrzőlista készítése, hozzászólás – Trello – https://trello.com 

Ellenőrzés 

 Online teszt, kvíz készítése – Socrative – http://www.socrative.com/ 

 Online szavazás, teszt, verseny – Kahoot – https://kahoot.it/ 

 Online kérdőív kitöltése diagramos kiértékeléssel – 

https://www.surveymonkey.com/ 

Időmérés 

 Online időmérő eszköz – Stopwatch – http://www.online-stopwatch.com/ 

Csoportalakítás 

 TeamUp csoportgenerátor – http://teamup.aalto.fi/ 

III.5. A tankönyvet kiegészítő földrajzi taneszközök 

Az eredményes földrajztanuláshoz a tankönyvön kívül más nyomtatott (vagy digitális) 

taneszközökre is szükség van az általános iskolában. A hagyományos földrajz tankönyvcsalád 

alapelemei: a tankönyv, a munkafüzet18 és a földrajzi atlasz. 

Az általános iskolai földrajzi atlasz  

Elöljáróban szögezzük le, hogy értelmes és eredményes földrajztanulás térképek használata 

nélkül nem lehetséges. Ennek ellentmondani látszik az a tapasztalat, hogy a gyerekek egyre 

ritkábban használják az atlaszt a földrajztanuláshoz otthon, de még az iskolában is, felesleges 

nyűgnek tartják, nincs náluk a tanuláskor, esetleg egyáltalán nincs is nekik. Még ezzel sem 

lenne baj, ha más nyomtatott és digitális térképeket használnának tanulók és tanárok 

egyaránt. De nem teszik. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy egyre alacsonyabb szintű a 

tanulók téri (vizuális) intelligenciája, térbeli tájékozódó képessége, topográfiai tudása. 

Kétségtelen, hogy az atlasz a drágább taneszközök közé tartozik (de korántsem a legdrágább), 

azonban ez nem lehet indok arra, hogy ne használjuk azt.  

                                                           
18 A munkafüzetről egy önálló fejezetben szólunk. 

http://en.linoit.com/
https://www.classtools.net/FB/home-page
http://www.pearltrees.com/
https://dotstorming.com/
https://trello.com/
http://www.socrative.com/
https://kahoot.it/
https://www.surveymonkey.com/
http://www.online-stopwatch.com/
http://teamup.aalto.fi/
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Az újgenerációs földrajzatlasz bemutatása 

Az általános iskolai kísérleti földrajzi atlasz 2015-ben, átdolgozott kiadása 2016-ban jelent 

meg. 2017-ben is történtek benne kisebb korrekciók, és erre a következőkben is számítani 

lehet. A Földrajzi atlasz általános iskolásoknak című legfrissebb változat (2017) megtekinthető 

az OFI http://tankonyvkatalogus.hu honlapján a FI-506010703/1 kiadványszámmal. 

Az 50 oldalas kiadvány nagy vonalakban követi a földrajzi atlaszok megszokott 

felépítését, igaz, azoknál jóval kisebb terjedelemben, hiszen ténylegesen mindössze 36 

oldalon tartalmaz térképeket. Tartalma négy nagy csoportba sorolható: 1. térképészeti 

alapismeretek; 2. konkrét térképek a földrészek, azok részeinek és hazánk földrajzának a 

megismeréséhez; 3. világtérképek; 4. névmutató.  

A térképészeti alapismeretek előtt kapott helyet az atlaszban a jelmagyarázat, a 

szokásoknak megfelelően az első belső borítón. Különösebben nem tér el a más atlaszoknál 

alkalmazottaktól, hacsak abban nem, hogy nem tartalmaz iparágjeleket. Ennek az az oka, hogy 

a térképlapokra sem kerültek fel az iparágak, annak a koncepciónak köszönhetően, hogy az 

ipar térbeli megjelenése olyan gyorsan változik a mai világban, hogy az azokat ábrázoló 

térképek tartalma már a megjelenés pillanatában sem aktuális. Az ásványkincsek esetében ez 

a probléma kevésbé áll fent, hiszen alapvetően a fontosabb előfordulások helyét tüntetik fel 

a térképek, nem a bányászati helyszíneket (kivéve Magyarország domborzati térképét). 

További indok, hogy a kisgyerekek térképhasználatát, a térképen való eligazodását nehezíti a 

sűrű tartalom, márpedig ha következetesen akarjuk ábrázolni az iparágakat, akkor alig 

kivehető a térképek alaprajzolata. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a gazdasági élet 

nem csak iparból és mezőgazdaságból áll – tehát ha az iparágakat tartalmaznák a térképek, 

akkor tartalmazniuk kellene a szolgáltatásokat is. Így tehát az atlasz szerkesztői azt a 

megoldást választották, hogy egyiket sem viszik térképre. Ezzel látszólag sérülhet egy lényeges 

hagyományos megközelítés: nem tudjuk összekapcsolni az ásványkincs-előfordulásokat az 

ipari tevékenységekkel. Valóban, az atlasz segítségével nem, de más információhordozóval 

(például tankönyvi vagy munkafüzeti tematikus térképpel, szöveggel) együtt tanulmányozva, 

összehasonlítva már igen. De nem is kell ezt annyira erőltetni, hiszen ez a fajta oksági 

kapcsolatrendszer napjainkra meglehetősen megbomlott. A leegyszerűsítés ürügyén a 

gazdasági ágak közötti szelektálás pedig még a tizenévesek számára sem nyújtana valóságos 

képet a világban tapasztalható térbeli különbségekről, a gazdaság és a társadalom 

működéséről. A bányakincsek jele a Stiefel által kiadott atlaszok jelrendszerével azonosítható. 

A földrajztanárok egy része olykor kifogásolja, hogy miért nem a cartographiás jelrendszert 

használja ez az atlasz is. Hangsúlyozzuk, hogy nincs jelentősége az évtizedeken át 

megszokottól eltérő jelrendszernek, sőt, a tanterv egyenesen azt a követelményt támasztja, 

hogy a tanulóknak bármely jelrendszerű térképről tudni kell információkat leolvasni. Így tehát 

akár erény is lehet, hogy az atlasz és mondjuk a falitérkép, esetleg más felhasznált térkép 

eltérő jelrendszerrel dolgozik. 

A térképészeti alapismeretek öt oldala tulajdonképpen a természetismeret tantárgy 

térképi alapismereteinek a tanulásához kapcsolódik. Azért van mégis a földrajzi atlaszban, 

http://tankonyvkatalogus.hu/
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mert az OFI-s tankönyvcsaládnak nincs külön természetismereti atlasza. Ez az atlasz ugyanis 

az 5–8. évfolyamok számára, a természetismeret és a földrajz tantárgyak tanulásához készült. 

Tartalma és ábrázolásmódja csaknem azonos a korábbi Cartographia és Mozaik Kiadó 

természetismereti atlaszaiban szereplő lapokéval. A tájrészlet látképének és térképi 

ábrázolásának (1. oldal) összevetése segít abban, hogy a tanulók a térképet nézve majd valós 

tájakat lássanak lelki szemük előtt, merthogy ez a cél. Megjegyzendő, hogy tapasztaljuk: ez 

egyre kevésbé sikerül, mert a gyerekeknek alig vannak terepi tapasztalataik, ők inkább már a 

kibertérben mozognak, s ha véletlenül mégis valós terepre (hegységbe, de akárcsak utcára, 

épületbe) kényszerülnek, az okostelefonjukba bújva semmit nem látnak, tapasztalnak meg a 

téri valóságból. A valóság és annak térképi megjelenése közötti kapcsolatot mutatja a 

felszínformák (2. oldal) és a mesterséges létesítmények (3. oldal) látrajza és térképi rajza. A 

fogalmak helyes értelmezéséhez, a fogalmak közötti lényegi különbségek (például fennsík – 

alföld, falu – tanya – város, tölcsértorkolat – deltatorkolat) feltárásához a földrajztanulás 

időszakában is segítséget adhat. A fogalmak tartalmi jegyeit segít kiemelni, ha azt vizsgáljuk, 

hogy miért a látható módon jelölik a dolgokat (például hágó, barlang, víztároló, kikötő, 

víztorony). A méretarány, illetve a kisebbítés és nagyobbítás lényegét foglalják össze a 4. oldal 

rajzai. Az 5. oldal tartalma alapvetően nem a 7–8. évfolyam tananyagához kapcsolódik (például 

a térképi mérés 5. osztályos, a földrajzi fokhálózat értelmezése 6. osztályos, a 

domborzatábrázolás módszerei és a metszetkészítés pedig középiskolai tananyag). Azért 

kaptak mégis itt helyet, mert a tanulás során vissza- és előreutalás is történik ezekre a 

tartalmakra, tevékenységekre. Itt térünk ki arra, hogy térképi légvonalbeli távolságokat csak 

az 5. oldalihoz hasonló, például turistatérképeken méressük a tanulókkal! Kontinens- vagy 

kontinensrész-térképeken csak hosszúsági kör vagy az Egyenlítő mentén szabad ilyet 

végeztetni, mert különben a valóságostól igencsak eltérő eredményeket kapunk. Persze 

mondhatjuk, hogy nem baj, mert a technikáját tanítjuk (ez igaz is), de hibás szemléletet 

közvetítünk, és vele együtt haszontalan tudáshoz juttatjuk a tanulókat. 

A konkrét térképek elsősorban a regionális földrajz tanulásának eszközei. A lapok 

sorrendje követi a téri ismeretszerzés alaplogikáját: a közelitől, az ismerttől halad a távolabbi, 

az ismeretlenebb felé, a részektől az egész felé. A tananyag elrendezése a négy évfolyamot 

tekintve nem egészen ilyen, hiszen Magyarországtól indul a természetismeretben, majd a 

földrajzban a távoli kontinensektől közelít Európa és végül ismét hazánk felé. Hazánk 

földrajzát csak a medencekeretben értelmezhetjük, ezért a Kárpát-medence térképe (6–7. 

oldal) után következik a Magyarország domborzata térkép. Sajnos a Kárpát-medence 

domborzati térképén nehéz eligazodniuk a tanulóknak a nagyon sűrű feliratozás miatt, de a 

medencejelleg jól kirajzolódik a markáns domborzatábrázolás következtében. A 

medencevidék nagytájait bemutató melléktérkép pedig segít megérteni a tájak 

országhatárokat nem ismerő természetét. A Kárpát-medence lemeztektonikai helyzetét 

bemutató térkép ebben a formában, magyarázatok nélkül kevéssé használható. Magyarország 

domborzati térképe viszont remekül áttekinthető. Ennyi topográfiai név bőségesen elég az 

eligazodáshoz általános iskolában; ne feledjük, hogy a sok név között elveszik a lényeg! A 

hazánk domborzati térképére felkerült ásványkincsjelek kétfélék: a kitermelési helyeket és a 
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csupán készlettel rendelkező helyeket (halványabb színárnyalatú jellel) megkülönböztetik 

(ami nem minden megvilágítottsági helyzetben ismerhető fel). Magyarország közigazgatási 

térképére (10–11. oldal) került – a szokásoknak megfelelően – a közlekedési hálózat. 

Ábrázolása a kiemelések céljából torzított (útvonalhálózati vonalak vastagsága, települések 

kiterjedésüknek megfelelő arányú ábrázolása helyett népességszám szerinti jelölése), 

megkönnyíti az eligazodást. A Magyarország földrajzának tanulásához szükséges tematikus 

térképek a 12–13. oldalon kaptak helyet az atlaszban. Körük eléggé szűk, de tartalmuk 

összehangolt a tankönyvi tematikus térképekkel, kiegészítik egymást. Kicsi méretük és 

felirataik miatt nem könnyű tartalmakat leolvasni azokról.  

Európával tíz térképlap foglalkozik, tulajdonképpen a szokásos tagolást és kivágatokat 

alkalmazva. A kontinens egészét áttekintő domborzati és közigazgatási térképlapok után a 

kontinensrészek kerülnek bemutatásra. A kontinensrészek szerencsés esetben megegyeznek 

a földrajzi egységgel (például Észak-Európa, Közép-Európa), ám nem mindig (például Dél- és 

Nyugat-Európa is két-két, eltérő méretarányú térképre van darabolva, a legrosszabb Kelet-

Európa helyzete). Ez az atlasz is örökíti azt a régi problémát, hogy a földrészek egyes részei 

nem azonos méretarányú térképeken vannak ábrázolva, így a területarányok és a 

távolságarányok hibásan rögzülnek a tanulókban. Példaként az egymás melletti oldalakon 

látható Brit-szigetek és Skandinávia közel azonos területűnek érzékelhető, csakhogy az előbbi 

1 : 5 000 000, az utóbbi 1 : 7 500 000 méretarányú térképen látható. Az alpi országok területe 

az 1 : 3 000 000 méretarányú térképen legalább háromszor nagyobbként rögzül, mint a 

mellette lévő 1 : 12 000 000 méretarányú térképoldalon lévő Ukrajna területe. Az Ukrajnát 

ábrázoló térkép (hasonlóan a Pireneusi-félsziget térképéhez) más tájolású, mint a többi 

térkép, így térben nehezen elhelyezhető, viszonyítható a tanulók számára. Az előbbi példák 

térképészeti okai érthetők, de nem könnyíti meg a tanárok helyzetét. Ugyanakkor 

hozzásegítenek annak a metodikai elvnek az érvényesítéséhez, hogy először (és aztán 

megerősítésként többször is) mindig mindent a teljes kontinenst ábrázoló térképen (sőt, több 

esetben inkább földgömbön) kell megkerestetni a tanulókkal, csak azután használhatjuk a 

részlettérképeket. A térképlapra bevágott melléktérképeken lévő területek (például Izland, 

Ciprus) tényleges helyét is Európa térképén kell megkerestetni. Az európai térképek 

tulajdonképpen csupán topográfiai térképek, tematikus funkciót alig töltenek be (csak az 

országhatárok, országnevek, domborzat, települések és népességszámuk, közút- és 

vasúthálózat, a nagy nemzetközi repülőterek és kikötők olvashatók le azokról), az 

ásványkincsekről, a gazdasági életről semmit nem tudunk meg róluk. Az ásványkincsek 

szerkezet-domborzattal való összefüggését az Európa domborzata térképről kell leolvastatni. 

Ha az ásványkincs-előfordulások és a gazdasági élet kapcsolatával akarunk foglalkozni, akkor 

a tankönyv és a térkép együttes használatát javasoljuk. Például keressék ki a tanulók a 

tankönyvi törzsszövegből vagy egy ábra tematikus térképéről a jellemző gazdasági ágakat, és 

azokhoz keressenek magyarázatot az Európa domborzata térképen! A gazdasági élet térbeli 

struktúrájának megállapításaihoz viszont jól használhatóak a résztérképek. Az útvonalhálózat, 

a kikötők és a repülőterek elhelyezkedéséből következtetni tudunk a gazdasági gócpontok 

helyére, amit a tankönyvi szöveg alapján ellenőrizhetünk, pontosíthatunk, sőt indokolhatunk.  
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Az Európán kívüli kontinensekről alapvetően egy-egy nagy térképlap került az 

atlaszba, amiket kisebb tematikus térképek egészítenek ki. A főtérképek méretaránya 

mindegyik kontinensről azonos (1 : 40 000 000), tehát reálissá teszi a méretviszonyokat. E 

térképek domborzati ábrázolást mutatnak, de az országok határa és neve is szerepel rajtuk. 

Ezt megszoktuk a földrajzi iskolai atlaszokban. Az viszont szokatlan, hogy a települések 

népességszámjelükkel együtt kerültek fel ezekre a térképekre. A tanulók számára problémát 

jelenthet az, hogy nehezen különülnek el a népességszámot szimbolizáló jelek az 

ásványkincsjelektől. A leolvasáshoz az ásványkincsjelek magyarázata a térkép szélén 

rendelkezésre áll, de a népességszám leolvasása érdekében az atlasz elején lévő 

jelmagyarázathoz kell lapozni. Igaz, a két dolgot együtt nem nagyon elemezzük. Problémát 

okozhat, hogy nincs az atlaszban szerkezeti térkép, így az ásványkincseket a domborzathoz 

kapcsolják a tanulók, ami igencsak félrevezető lehet. Részben feloldja a problémát, ha A Föld 

domborzata térképpel (36–37. oldal) összevetjük a kontinenstérképek tartalmát, hiszen ott a 

lemezszegélyek kiválóan láthatók. Így a különböző típusú lemeztalálkozások következményei 

jól feltárhatók. Persze a nem lemezperemekhez kötődő ásványkincsképződést (például 

kőszenek, szénhidrogének) másként kell feldolgozni; javasoljuk a tankönyv szerkezeti ábráinak 

(például ősföldek – 7. osztály 73. o. 5.3. ábra, 127. o. 1.5. ábra) és az atlasz domborzati 

térképeinek együttes használatát. Ázsia (29. oldal) és Afrika (31. oldal) melléktérképei a 

népesedési helyzet, a mozaikszerű népességösszetétel térképi feldolgozásához adnak 

alapanyagot. A népsűrűségi térképek tartalma szépen összevethető a domborzattal. 

Amerikához, Ausztráliához és a sarkvidékekhez nincsenek tematikus térképek az atlaszban, de 

általános iskolában ezekre nincs is szükség. Csak Amerika földrajzához kellenek, azokat viszont 

a tankönyv tartalmazza (például 3.1., 4.1., 6.3. és 6.5. ábra). A földrajzi övezetességről tanultak 

kontinensekhez kapcsolódó megerősítéséhez a földrajzi és éghajlati övezetesség térképe (40. 

oldal) használható. Megjegyezzük, hogy a térkép címe nem szerencsés, mert a földrajzi és az 

éghajlati övezetesség nem egymás mellett létező fogalmak, hanem az éghajlat a földrajzi 

övezetesség egyik, a legfőbb összetevője. Viszont segíti a munkát, hogy a földrajzi övezetességi 

elnevezések alatt az éghajlatok megnevezése is olvasható. Mégis, a téma feldolgozásához 7. 

osztályban a tankönyvi térkép (50–51. oldal) használatát javasoljuk, mert színkulcsa 

logikusabb, jobban rögzül vizuálisan, és az övezetességi tudnivalókat teljes körűen, 

rendszerben tartalmazza. 

A világgal összességében nem foglalkozik az általános iskolai földrajztanítás, de a 

kontinensek, az óceánok egymáshoz viszonyított elhelyezéséhez, a kőzetlemezek térbeli 

elrendeződésének értelmezéséhez, az övezetességi rendszer és a kultúrák elterjedésének 

megismeréséhez szükségünk van a Föld domborzati és tematikus térképeire (36–37. és 40–

42. oldal) is. A lemeztektonikai ismeretek feldolgozásához ajánljuk a domborzati térkép 

használatát, mert igen szemléletesen látható, hogy a földrészek mely kőzetlemezeken és 

hogyan helyezkednek el, domborzati adottságaikban hogyan nyilvánul meg a lemeztektonikai 

helyzetük. A földrajzi övezetességi rendszer tanulásakor és kontinensenkénti megerősítésekor 

javasolt a középhőmérsékleti, a talajtípus és a természetes növénytakaró térképekkel 

összevetni a földrajzi övezetességi alaptérkép információit. Feladat lehet az egyes övekhez, 
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területekhez tartozó éghajlat, talaj és természetes növényzet leolvastatása is (például az 

övezetességi táblázatok kitöltésekor). Ugyanakkor érdekes földrajzi-környezeti problémákat 

vethet fel, ha az egyes térképek megfelelő foltjainak eltéréseit és azok lehetséges okát 

kerestetjük a tanulókkal (például Afrikában vagy Dél-Amerikában). A legtöbb eltérést a 

talajtérképen fogjuk találni, ami segít annak felismerésében, hogy a talajképződésben a 

kőzeteknek, a felszínformálódásnak, a vízhálózatnak, a felszín alatti vizeknek, sőt a 

gazdálkodási módnak is lényeges szerepe van, így azonális és intrazonális talajtípusok is 

vannak (még ha ezeket a fogalmakat nem is használjuk 7. évfolyamon). A tengeráramlásokkal 

ugyan csak érintőlegesen foglalkozunk (leginkább a világtengernél és Észak-Amerikánál), de 

javasoljuk, hogy annak éghajlatot és ezen keresztül az egész földrajzi övezetességet módosító 

hatására keressenek példákat a tanulók ezeken a térképeken. 

A névmutató – a szokásoknak megfelelően – az atlasz végében kapott helyet hét 

oldalon. Használatával elvileg már 5. évfolyamon megismerkedtek a tanulók, de a 

későbbiekben igazából nem volt szükségük rá, így 7. osztály elején biztosan kell foglalkozni a 

névmutató és a keresőhálózat használatával. Ha egy név több térképlapon is szerepel az 

atlaszban, akkor általában mindegyik hely fel van tüntetve a névmutatóban. Ez alól csak azok 

kivételek, amelyeknek van külön térképlapjuk is (például kontinensek), vagy a táj, terület 

felirat nélkül van a térképen (például a magyarországi nagytájak neve a Kárpát-medence 

térképen szerepel, a Magyarország domborzata térképen csak a középtájak és/vagy kistájak 

neve van feltüntetve). Az olyan topográfiai helyek esetében, amelyeknek többféle 

elnevezésük van, névmutató utal arra, hogy mely néven található meg (például Bruxelles ld. 

Brüsszel, Angol-sziget ld. Brit-fősziget, Nice ld. Nizza). Itt említjük meg, hogy az atlasz 

névanyagának összeállítása a gyakorlatközpontú elvet követi. Elsődlegesen azokkal az 

elnevezésekkel találkoznak a tanulók a térképlapokon, amelyekkel a mindennapokban vagy 

utazásaik során is. Bár a magyar elnevezések ismerete fontos, de az életre felkészítés 

szempontjából a nemzetközi elnevezésekkel is tisztában kell lenniük. Azok a helyek, 

amelyeknek magyar nevük is van, kettős névvel szerepelnek, a magyar alatt zárójelben a 

nemzetközi elnevezésük olvasható, például Bécs (Wien), Belgrád (Beograd). 

Tanulás földrajzatlasszal 

Gyakran mondjuk földrajztanárként a gyerekeknek, hogy az iskolai térképekről minden 

leolvasható, amit tudni kell földrajzból, csak érteni kell a „nyelvét”. Ahhoz, hogy ez a készség 

kialakuljon a tanulókban, meg kell mutatni nekik, hogyan „beszélnek” az atlasz térképei és mi 

hasznuk van. Egyre erősebb ez a kötelezettség, mert a digitális nemzedék számára nem 

kézenfekvő, hogy ez hasznos dolog. 

A térkép mint információforrás használata 

A földrajz tantervek azt a követelményt támasztják, hogy a 8. évfolyam végére alakuljon ki a 

tanulók szemléleti és logikai térképolvasási készsége. Ez magában foglalja, hogy bármely 

méretű és tartalmú térképet biztonsággal kell olvasniuk, valamint hogy a 

térképgyűjteményekben (atlaszokban) el kell igazodniuk. Ezek a készségek csak folyamatos 
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gyakorlással fejleszthetők ki. Rendszeresen kell olyan feladatokkal találkozniuk a tanulóknak, 

amelyek igénylik az atlaszban való keresést tartalomjegyzék, névmutató vagy a földrajzi 

koordináta-rendszer használatával. A térkép alapvetően a földrajzi, azaz a téri gondolkodás 

alapeszköze. Ahhoz, hogy ténylegesen arra használják a tanulók, egyszerűbb, majd 

összetettebb információleolvasási gyakorlatok vezetnek. A térképi tartalmak leolvasása nem 

megy automatikusan a 11–13 éveseknél. Kezdetben sok segítséget igényelnek a 

jelmagyarázatok (jelek, színskálák, feliratok) értelmezésében, s csak miután már biztonsággal 

tudnak információkat szerezni a térképekről, akkor gondolhatók tovább, fűzhetők össze a 

tartalmak (például miért a Kínai- és a Hindusztáni-alföld a legsűrűbben lakott Ázsiában?). 

Ehhez egy-egy terület különböző tematikájú térképeiből nyert információkat kell 

összeilleszteniük a tanulóknak. Ehhez még a legsoványabb földrajzi atlasz is bőséges 

lehetőséget kínál. 

A topográfiai fogalmak tanulása 

A topográfiai fogalmak tanulása a fogalmi tanuláshoz képest is speciális kihívást jelent 

tanárnak és tanulóknak egyaránt. Ahhoz, hogy eredményes tanulásának módszerét 

megközelíthessük, tisztában kell lenni azzal, hogy mi mindent kell tudni azokkal kapcsolatban. 

Tudni kell… 

 helyesen kiejteni és leírni a topográfiai nevet; 

 megmutatni a helyet a térképen (bármilyen méretarányú és tartalmú térképen); 

 leolvasni a hely tényleges fekvését (földrajzi fokhálózatban); 

 megfogalmazni a hely viszonylagos földrajzi fekvését (például tengerekhez, ismert 

tájakhoz, folyókhoz, országokhoz, városokhoz viszonyítva); 

 leolvasni a határait (például tájak határoló nagytájait, országok szomszéd 

országait); 

 felismerni kontúrtérképen; 

 bejelölni kontúrtérképbe; 

 a hozzá kapcsolódó földrajzi-környezeti tartalmat. 

Természetesen a fentiek nem minden eleme kerül elő mindig minden topográfiai 

fogalom esetében. Azonban a tanulásuk során mindre sort kell keríteni – nem is egyszer – 

ahhoz, hogy rögzüljenek. Valószínűleg az atlasz térképének nézegetése kevés eredményre 

vezet, hatékonyabb, ha különböző műveletekhez (például leolvasáshoz, kikereséshez, 

rajzoláshoz, összehasonlításhoz) kapcsolódnak a topográfiai fogalmak. 7. osztályban biztosan 

szükség van arra, hogy a helyek fekvésével kapcsolatos viszonyítási pontokat keressenek és 

fogalmazzanak meg a tanulók (például a folyó bal partján, az ország közepén, a hegység déli 

lábánál fekszik). Segíthet, ha többféle térképen (domborzati, közigazgatási, tematikus stb. 

térképen) is megkeresik és megfogalmazzák a fekvést. A vizuális rögzülés érdekében 

feltétlenül szükséges a kontúrtérképbe való bejelölés, berajzolás. Ehhez a munkafüzeti 

feladatok is nyújtanak segítséget, de a gyakorláshoz nem elegendőek. Ezért a földrajztanárnak 
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más módon is ösztönöznie kell ezt a tevékenységet (például gyakorló térképvázlatokon, 

okostáblás berajzolási feladatokon). 

Ellenőrző feladatlapok 

A tanulók tudásának ellenőrzésére folyamatosan szükség van valamilyen formában, de az 

egyes témakörök végén célszerű ellenőrző feladatlapokat megoldatni a diákokkal, hogy 

egyidejű objektív képet kapjunk mindegyikük földrajzi ismereteiről, gondolkodásáról, 

készségeiről. Az újgenerációs tankönyvekhez készültek a Mit tudsz földrajzból? Ellenőrző 

feladatlapok. A tankönyvi témakörökhöz igazodva 7. és 8. osztályban egyaránt öt feladatlap 

áll rendelkezésre két változatban. Az A. és a B. feladatlapok azonos nehézségűek, minden 

témával kapcsolatban ugyanazokat a tartalmakat és képességeket ellenőrzik azonos 

feladatkörnyezetekben. 

Az ellenőrzőlapok összeállításának az volt az alapelve, hogy erősítse a modernizálódó 

tanulási és tudáskoncepciókat, amelyekre a tankönyvek és a munkafüzetek is épültek. Vagyis 

alapvetően nem ismeret-visszakérdező szerepet töltenek be, hanem a tudás különféle 

elemeiben gondolkodnak. A feladatok a tudás három dimenziójáról: az ismeretek, a megértés 

és az alkalmazás szintjéről gyűjtenek információkat, természetesen az ismeretek minden 

összetevőjéről (általános és egyedi fogalmakról, egyéb tényekről, folyamatokról, 

összefüggésekről). Törekvés volt arra, hogy a feladatok 40%-a az ismeretekre, 30-30%-a pedig 

a megértésre és az alkalmazásra irányuljon. Igaz, ez nem minden téma esetében teljesíthető, 

mert a tantervi követelmények nem feltétlenül így csoportosulnak.  

A feladatlapok A4-es lapokon 7. osztályban 3 vagy 4 oldalasak, 8. osztályban 4 vagy 5 

oldalasak. Ez első hallásra talán soknak tűnik, de a feladatokhoz tartozó térképek, ábrák és 

képek, továbbá a tanulói válaszokhoz megfelelő hely, az áttekinthetőség jelentősen növelik a 

terjedelmet. A feladatsorok összpontszáma azonban 7. évfolyamon „csak” 49–59 pont, 8. 

évfolyamon 60–80 pont közötti. Ennek kialakításakor arra a tapasztalatra támaszkodtunk, 

hogy a 12–14 éves tanulók körülbelül 1 perc alatt oldanak meg egy átlagos feladatelemet, de 

a felismerésen alapuló feladatok vagy az egyszerű számbeírást kívánó elemek ennél kevesebb 

időt vesznek igénybe. A megoldások során a lehető legkevesebbet kell írniuk a tanulóknak, 

legtöbb esetben csak betű- vagy számjelekkel kell válaszolniuk. Feladatelemnek a legkisebb 

műveleti egységet (itemet) tekintjük. Az értékelés során azt a mérésmetodikai alapszabályt 

alkalmazzuk, hogy minden teljesítményt értékelni szükséges, egy teljesítmény az egy item, egy 

item pedig egy pontot ér. Fél pont semmilyen teljesítményre nem adható, a legalacsonyabb 

pontszám a 0. Ez nem zárja ki azt, hogy egy összetett fogalom esetében az értékelésnél azt 

mondjuk, hogy csak akkor kap 1 pontot a diák, ha a fogalom mindkét elemét leírta. Például 

nem kap pontot, ha a nedves kontinentális éghajlat helyett csak azt válaszolta, hogy 

kontinentális, vagy a monszunvidék helyett azt, hogy monszun, mert ezek pontatlan 

meghatározások vagy mást jelentenek. Megjegyezzük – mert kevésbé ismert az a 

mérésmetodikai szabály –, hogy a sorba rendezéses feladatokban a sorrendiség megállapítása 

a tanulói teljesítmény, ami vagy jó (hibátlan), vagy nem (van benne hiba), tehát vagy 1 ponttal 

vagy 0 ponttal értékelhető. A sorrendiséget nem tudja az a tanuló, aki például négy elemből 
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felcserél kettőt. Nem mondhatjuk, hogy ebben az esetben 4 pontból 2-t érdemel, csak azt, 

hogy 0-t. Hogy ne kelljen nagyon sokat dolgozni az ilyen pontokért, továbbá azért, mert a 

tanuló nem képes 4-5 dolognál többet figyelembe venni, maximum 4 elemet állíttatunk sorba.  

A feladattípusok változatosak a feladatsorokban. Többségük hagyományos, legfeljebb 

kicsit másként kérdeznek rá a tartalmakra. Sok feladat kíván összehasonlítást (például 

táblázatban, halmazábrában), magyarázatot (például Miért mondhatjuk...? Adj rá 

magyarázatot!) és következtetést (például Mi következik ebből?). A fogalmi tudásról főként 

definícióból, képről vagy ábráról való ráismeréses feladatokban kell számot adniuk a 

tanulóknak. Vannak képről, ábráról, diagramról olvasást kívánó feladatok. Az ábrák egy 

részével találkoztak a diákok a tankönyvben vagy a munkafüzetben a tanulás során, tehát 

ismerősek számukra. Vannak azonban olyanok is, amelyekben új helyzetben kell alkalmazniuk, 

új ábrához, képhez kell kapcsolniuk a tudásukat vagy a korábbi tapasztalatukat. Célunk volt, 

hogy a tanórai megfigyelések, vizsgálódások is visszaköszönjenek az ellenőrzés során, azok 

tapasztalatát vagy következtetését kell felismerniük vagy alkalmazniuk a diákoknak. Ezzel is 

tudatosítjuk a tanulókban, hogy a tankönyvi leckék minden metodikai eleme tartalmat hordoz, 

nem csak a szöveg, a tudás pedig nem csupán ismeret. 

A feladatok egy része térképhez kötődik. Mivel sokféle földrajzi atlasz van 

forgalomban, amelyek tartalma különböző, ezért a feladatban benne van az a térképi részlet, 

ami alapján dolgozni kell. Ez nem feltétlenül az OFI-s atlasz részlete, sőt, szándékosan attól 

eltérő jelrendszerű térképrészletek is vannak (jelmagyarázattal együtt). Ne feledjük: a 

földrajztanítás egyik alapfeladata, hogy a tanulók bármilyen típusú és ábrázolásmódú 

térképről legyenek képesek információkat leolvasni! Ezen túl minden regionális földrajzi 

témazáróban van olyan feladat, amihez a tanulóknak a saját atlaszukat kell használniuk, 

hiszen vannak nemcsak térképolvasásra, hanem atlaszhasználatra vonatkozó tantervi 

követelmények (például földrajzi fokhálózat és keresőhálózat használata, információgyűjtés 

különböző tartalmú térképlapokról) is. Ezek a feladatok a feladatsorok elején kaptak helyet. A 

feladatlap jelöli, hogy az atlasz melyik feladathoz és mennyi ideig használható. Javasoljuk ezzel 

kezdeni az ellenőrzést, azután az atlaszokat el kell tenniük a tanulóknak. 
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III.6. A tankönyvekre épülő normál és rugalmas tanmenetek  

A tankönyvek használatához kétféle tanmenet készült: a normál és a rugalmas változat. 

Alapvetően abban különböznek egymástól, hogy a rugalmas tanmenet kevesebb 

tananyagtartalmat (ismeretanyagot) javasol feldolgozni, mint a normál tanmenet, és az így 

felszabaduló időkeret gyakorlásra fordítható. A rugalmas tanmenetek célja, hogy a 

pedagógusok a kerettantervi követelmények teljesítése során alkalmazkodhassanak 

tanulócsoportjaik és az egyes tanulók képességeihez és tanulási tempójához. Ezért ajánlásokat 

tesznek például arra, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha a szaktanár úgy ítéli 

meg, hogy több időt kell fordítani az adott tanulócsoportban a kompetenciafejlesztésre, az 

ismétlésre vagy a gyakorlásra. Természetesen a rugalmas tanmenetek is alkalmazkodnak a 

korosztály és a tantárgy sajátosságaihoz. A rugalmas tanmenetek ajánlásokat tesznek arra, 

hogy: 

 melyek az elhagyható kerettantervi témák; 

 miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre, gyakorlásra; 

 hogyan csökkenthetők az egyes témákhoz tartozó követelmények és 

ismeretelemek; 

 hogyan oldható meg a képességfejlesztő órák számának növelése; 

 hogyan lehet témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik évfolyamra. 

A normál és a rugalmas földrajz tanmenetek között valójában igen kevés az eltérés (a 

sok tantervi követelményből és az alacsony óraszámból adódóan). A 7. évfolyamon a rugalmas 

tanmenetben 9 órával kevesebb az új ismereteket feldolgozó óra és 4 órával több a gyakorló 

óra. A 8. évfolyamon pedig 10 órával kevesebb az új ismereteket feldolgozó óra, a nem 

törzsanyaggal foglalkozó témák helyett 6 gyakorló órát javasol beiktatni az ütemtervbe.   

A tanmenetek a szokásos táblázatos formában készültek, a tanítási óra témáját, céljait, 

a fejlesztési területekkel való kapcsolatát, valamint az ismeretanyagot tartalmazza. 

Megjegyezzük, hogy a földrajz tanmenetek az „ismeretanyag” oszlopban csak a lecke 

legfontosabb fogalmait sorolják fel, azokat, amelyek az adott tartalom gerincét adják. Így a 

fogalomjegyzék nem azonos az új fogalmak listájával, olyanok is találhatók benne, amelyek itt 

felelevenítendők, megerősítendők vagy bővítendők. Természetesen az órán nemcsak 

fogalmak képezik az ismeretanyagot, hanem folyamatok, jelenségek, összefüggések is.  

Mindkét tanmenet heti 1,5 órás időkeretben gondolkodik, mert a heti 1 órás 

kerettantervi ajánlat szakmódszertani szempontból nem elfogadható, hiszen ez esetben 

tanulási folyamatról nem beszélhetünk. Abban az esetben, ha az iskolában mégis heti 1 órában 

tanítjuk a földrajzot a 7. évfolyamon, akkor azt javasoljuk, hogy az Ázsia földrajza témakör 

feldolgozását helyezzük át a 8. évfolyamra.  

A tanmenetek közvetlenül a http://tankonykatalogus.hu honlapon érhetők el, és 

letölthetők pdf formátumban a 7., illetve a 8. évfolyam földrajztankönyvének oldaláról. 

  

  

http://tankonykatalogus.hu/
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

IV.1. A munkafüzetek célja 

Noha a nyomtatott taneszközök szerepével kapcsolatos felfogás sokat változott az elmúlt 

évtizedekben, az általános iskolai földrajztanulásnak (az 1950-es évek óta) nélkülözhetetlen 

eszköze a munkafüzet. A hagyományos értelmezés szerint a verbális és frontális tanítási-

tanulási folyamat során az ismeretrögzítésben és a gyakorlásban van a legfőbb szerepe. Az OFI 

újgenerációs földrajzi munkafüzetei természetesen ezeket a funkciókat is felvállalják, ám 

újraértelmezett felfogással. Az újraértelmezés főként abból fakad, hogy a tanítási-tanulási 

folyamatot már nem ismeretek átadása és befogadása együttesének tekintjük, hanem 

tevékeny, egyéni és csoportos, sőt kooperatív tanulói munkának, amit általános iskolában 

természetesen még jelentős mértékben a tanár irányít. A tevékenységeken keresztül történő 

tanulás nemcsak (és nem elsősorban) az ismeretelemek bevésését, felidézését igényli, hanem 

folytonos gondolkodást, cselekvést feltételez, ami során az egyes készségterületek is 

fejlődnek, másként kifejezve: elemek sorozatából épül fokozatosan a tudás. A tanulás korszerű 

értelmezése szerint éppoly fontos a feladatmegoldásokon keresztül történő tanulás, mint a 

verbális alapú tanulás. A munkafüzetek összességében változatos metodikájú feladattárat 

kínálnak az aktív tanuláshoz, amelyekből a szaktanár kompetenciája válogatni tanítványai 

aktuális ismeret- és készségszintjeinek megfelelően. 

A fentiek alapján a földrajzi munkafüzetek célja az alábbiakban foglalható össze: 

 az újonnan szerzett ismeretek elsődleges rögzítése feladatmegoldással; 

 az ismeretelemek rendszerezése, beillesztése a meglévő tudásrendszerbe; 

 az ismeretekhez, a tartalomhoz kapcsolódó készségek fejlesztése; 

 információszerzés ábrák, adatsorok, tematikus térképek és szövegek elemzésével; 

 a gondolkodási készségek fejlesztése változatos feladathelyzetekben, oksági 

kapcsolatok feltárásához és problémafelvetésekhez kapcsolódóan; 

 a topográfiai ismeretek rögzítése, gyakorlása; 

 aktív tanulás feladatmegoldásokon keresztül az ismeretszerzés, a mélyítés és a 

végső rögzítés fázisában egyaránt; 

 a tanulók látókörének tágítása, a földrajzi-környezeti tudás összekapcsolása a 

mindennapi élet jelenségeivel, folyamataival; 

 élményszerű tanulási helyzet teremtése érdekes feladatok egyéni vagy csoportos 

megoldásával; 

 a tanulók földrajztanulás iránti érdeklődésének folyamatos fenntartása; 

 végül, de nem utolsósorban említjük, hogy célja változatos feladatokkal eszközöket 

adni a tanulók különböző készségeinek differenciált fejlesztéséhez.  

Gyakran tapasztalható, hogy a tanítási órán meg nem oldott feladatot szinte 

automatikusan házi feladatként adjuk fel, talán még azt is hozzátesszük, hogy „mert az órán 

nem maradt rá idő”. Nem is gondolunk arra, hogy ebben az esetben a tanulók a házi feladatot 
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amolyan büntetésként élik meg, hiszen valószínűleg nem is tehetnek arról, hogy a tanórába 

nem fért bele. E megoldás helyett inkább ösztönöznünk kellene a gyerekeket arra, hogy egy-

egy feladattal foglalkozzanak otthon, mert az érdekes lesz, szórakozást ígér, és persze 

tanulhatnak is általa. 

IV.2. A munkafüzetek tartalmi bemutatása 

A földrajzi munkafüzetek tartalma a tankönyveknek van alárendelve. Fejezetekre és leckékre 

bontása megegyezik a tankönyvével, még az egyes leckékben a feladatok sorrendisége is nagy 

vonalakban követi azt. A tartalmi azonosságot a tankönyvi és a munkafüzeti leckecímek 

(tartalmi rövid címek) azonossága is kifejezi. A munkafüzet eszközt és helyet biztosít a 

tankönyvi feladatok válaszainak, tapasztalatának, gondolatmenetének rögzítésére, és jelentős 

mértékben kiegészíti azokat. Úgy építi fel az egyes leckék feladatsorát, hogy azok érintsék a 

téma fő részeit, de nem feltétlenül arányosan. Azokhoz a tartalmakhoz több feladat készült, 

amelyek nehezebben rögzülnek (például a földrajzi övezetességi rendszer kategóriái, 

hegységek csoportjai, gazdasági ágazatok és ágak viszonya), amelyek sok vizuális megerősítést 

igényelnek (például topográfiai fogalmak, rendszerek), illetve fejlesztő szerepük miatt vannak 

a tananyagban (diagramelemzés, diagramrajzolás, szövegértelmezés, tematikus térkép 

olvasása, helymeghatározás földrajzi fokhálózat alapján stb.). A regionális földrajzi 

fejezetekben mindig van kontúrtérkép, térképvázlat, amelyben a tanulók rögzíteni tudják az 

újonnan szerzett topográfiai ismereteiket. A térképek mérete eltérő attól függően, hogy 

mekkora helyigénye van a bele kerülő tartalomnak. Grafikai tartalmuk, kidolgozottságuk is 

különböző attól függően, hogy tájakat, országokat vagy városokat kell bejelölni rajtuk, vagy 

éppen csak a körvonaluk fontos. A tények közötti kapcsolatteremtést, az oksági és a 

folyamatokban való gondolkodást ismerettérkép-kiegészítési feladatok (például 7. osztályban 

103/9. feladat; 8. osztályban 66/2., 93/2. feladat) segítik, amelyek megoldása támogathatja a 

tanulókat abban, hogy maguk is tudjanak hasonlókat készíteni. A földrajzi munkafüzetek nem 

tartalmaznak tipikus lyukas mondatos (mondatkiegészítős) feladatokat, hiszen azokban azt 

kell kitalálnunk a gyerekeknek, hogy mire gondolt a feladatíró, illetve nem feltétlenül 

ismeretek felhasználásával, hanem nyelvi logikával megoldhatók. Ez a feladattípus csak abban 

az esetben alkalmas gondolkodtatásra, ha megoldása során szókészletből kell válogatni. 

A munkafüzetekben vannak olyan tartalmi elemek is, amelyek nem vagy csak 

érintőlegesen szerepelnek a tankönyvben, de a téma feldolgozását eredményesebbé tehetik, 

megoldásukkal a tankönyvitől eltérő tartalmat vagy nézőpontot ismerhetnek meg a tanulók 

(például 7. osztályban ősmaradványok, ózonritkulás; 8. osztályban a nevezetes napokhoz 

kapcsolódó népszokások). A feladatok egy része különböző típusú rejtvény (például 

keresztrejtvény, betűrejtvény, dominó, képrejtvény), képzeletbeli utazás (például 7. 

osztályban a 36/2. és a 48/1. feladat, 8. osztályban a 30/6. feladat) azért, hogy nem kötelező 

jelleggel, élményhelyzetben is legyen módjuk a tanulóknak földrajzi tartalmakkal foglalkozni. 

Semmiképpen nem lehet cél az egy-egy leckéhez tartozó összes feladat megoldása, azokból 

választani szükséges! A munkafüzetekben az összefoglaló órákhoz nincs anyag, mert ezzel is 
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szeretnénk hangsúlyozni, hogy hatékonyan működő összefoglalást nem szabad a tanulók 

teljesítményeinek ismerete nélkül, kívülről megtervezni, annak tartalmát és módszerét csak a 

szaktanár határozhatja meg! 

A munkafüzetben kapott helyet a függelék. Azért nem a tankönyvben szerepel, mert a 

feladatok, amelyekhez szükségesek a függelékben szereplő adatsorok, többnyire ebben a 

taneszközben vannak, továbbá az adatok rendszeres frissítése a kiadó által könnyebben 

megoldható. Messze nem teljes körű az adattáblázatok tartalma, mert ez nem is szükséges 

általános iskolában. Szerepük abban van, hogy az ide kapcsolt tevékenységek során a tanulók 

elsajátítsák a földrajzzal kapcsolatos tartalmú adattáblázatok kezelését: az adatleolvasást, az 

adatokból való ténymegállapítást, a mennyiségi sorok értelmezését, a nagyságrendek 

érzékelését és az összehasonlítást. A bennük szereplő adatokat semmi esetre sem kell 

megtanulni, csupán tájékozódni szükséges azokban, gondolkodni róluk és segítségükkel 

következtetéseket levonni. 

IV.3. A 7. évfolyam földrajzi munkafüzetének tartalma 

A 7. osztályos újgenerációs földrajz munkafüzet (2017) megtekinthető az OFI 

http://tankonyvkatalógus.hu honlapján a http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-

506010702_1 oldalon. 

Az 1. tankönyvi fejezethez nincsenek feladatok, mert azok – gyakorlati témakör lévén 

– a tankönyvben kaptak helyet. 

A 2. fejezet (címe: Trópustól a jégvilágig) munkafüzeti feladatai alapvetően a földrajzi 

övezetességi rendszer felépítésének megértését és az egyes elemekkel kapcsolatos ismeretek 

rögzítését szolgálják. Az 1. lecke munkanaplóként funkcionál, ahol a tanulók rögzíthetik a 

tankönyvben (és részben itt, a munkafüzetben) leírt megfigyelési és vizsgálódási 

tapasztalatokat táblázatokban (4–5. oldal 1–4. feladat). Ne feledjük, hogy ennek üzenete van: 

precíz munka csak a tapasztalatok alapos, körültekintő feljegyzésével és rendszerezésével 

érhető el! A többi lecke (2–5. lecke) hagyományosabb feladatokat tartalmaz a földrajzi övekkel 

kapcsolatban, amelyek azonban szintén főként rendszerezésre törekszenek: összehasonlítást 

(például 11/3. és 15/3. a. feladat), halmazokba sorolást (például 10/1. feladat), igen/nem 

választásokat (például 12/4. feladat) kérnek. Tartalmi szempontból kiemelt jelentőségük van 

az éghajlati diagram (például 12/4. és 17/7. feladat) és a tematikus térkép (például 20/6. 

feladat) elemzésére irányuló feladatoknak. Készségfejlesztés szempontjából pedig a 

diagramrajzolás (19/4. feladat) emelendő ki. 

A 3. fejezet (címe: A kőzetbolygó titkai) feladatai tartalmi szempontból meghaladják a 

tankönyvi tartalmat. A kormeghatározási módszerek, a jégkorszakok, a gyémántbányászat stb. 

olyan, a 13 évesek számára is érdekes témák, amelyek kiegészítik vagy megerősítik a kötelező 

tananyagot. A 3. lecke az ásvány- és kőzettani vizsgálatokhoz ad segítséget tanárnak és 

tanítványnak egyaránt (1–4. feladat), nemcsak azzal, hogy rögzíthetjük a magmás kőzetekkel 

kapcsolatos vizsgálatunk eredményeit, hanem azáltal is, hogy szókészletszerűen kifejezéseket, 

megfogalmazásokat kínál az üledékes kőzetek jellemzéséhez, vagyis hozzájárul a 

http://tankonyvkatalógus.hu/
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-506010702_1
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-506010702_1
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szaknyelvhasználat kibontakozásához. Módszertani tekintetben igen változatosak a feladatok. 

A szövegértelmezési feladatok ismeretterjesztő szöveghez (például dinoszaurusz felfedezése) 

vagy internetes hírportálhoz (például a Kilauea fenyegetése, gyémántbányászat) 

kapcsolódnak, így túlmutatnak az iskolán csakúgy, mint a rejtvények vagy a földtörténeti 

naptár. 

A munkafüzet 4. fejezete (címe: Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza) – mint az 

első tipikus regionális földrajzi témakör – több topográfiai gyakorlatot tartalmaz. Sok térképről 

olvasási (például 37/3., 43/4. feladat) és földrajzi fokhálózat használatát igénylő feladat van 

(példaként a 41/4., 56/2. a. és 60/1–2. feladat), amelyek a szemléleti térképolvasás alapját 

jelentik. A téri vizualizációt képi (pl. 52/2. feladat) vagy térképi (pl. 43/4. feladat) azonosításos 

feladatok, továbbá térképen való utazásos és következtetéses feladatok (pl. 48/1. feladat) 

fejleszthetik. Földrajzi elemzéshez feladatok adnak szempontsort vagy segítő kérdéseket 

(például az országjellemzés szempontjai az 51/7. feladatban, vagy gondolattérkép készítését 

irányító szempontok a 45/2. c. feladatban). Ebben a fejezetben jelennek meg először az 

adatokkal kapcsolatos tevékenységek: adatleolvasás diagramról (pl. 55/7. feladat), egy főre 

jutó vagy átlagadatok értelmezése (pl. 50/4. feladat), adatkikeresés adattáblázatokból (pl. 

55/6. feladat). Szemléletformáló szerepük van az Afrika vagy a sarkvidékek felfedezéséhez 

kapcsolódó feladatoknak. Sajnos alig foglalkozunk a témával, amióta ily kicsiny a földrajz 

óraszáma. Ugyancsak a szemléletformálást, továbbá a tantárgy mindennapi élettel való 

összekapcsolását segíti a médiahírek szövegének a földrajztanulásban való felhasználása, 

például a Nílusi vízháborúval (49/3. feladat) és a Nagy-korallzátonnyal kapcsolatban (53/4. 

feladat). 

Az 5. fejezet (címe: Amerika földrajza) feladatai fejlesztési szempontból ráépülnek az 

előzőekre. A térképhasználati készségek Amerikához kötődően részben az Afrika és Ausztrália 

témakörben alkalmazott feladatkörnyezetekben jelennek meg, de másfajta megközelítéssel. 

Például a tanulóknak térképi kalandozások közben kell információt leolvasniuk a térképről 

(64/3. feladat). Különleges elemeket is magukban foglalnak. Kiemelendő közülük az Amerika 

kontinens térképének teljesen szabadkézi rajzzal való elkészítése (63/1. feladat). A térképi 

tájékozódás és a szövegértelmezési készség együttes fejlesztéséhez nagy segítséget 

jelentenek a 66/3. (Sandy hurrikán mozgása) és a 77/4. (utazás az USA államaiban és 

városaiban) feladatok. Különösen fontos üzenetük van a tanulók felé: minden földrajzi 

tartalomnak csak a térrel együtt van értelme, tehát bármit olvasunk, azt a térképen is meg kell 

nézni, hogy értelmezhessük és tudjunk róla gondolkodni. A tematikus térkép olvasása 

készségét adatokból térkép készítése (színkulcsos ábrázolás) feladattal építhetjük tovább (pl. 

80/2. g. feladat). Az adathasználati készséget adatkikereséssel (pl. 80/3. feladat), kördiagram-

olvasási (pl. 60/1. feladat) és diagramrajzolási feladattal (pl. 74/1. a. feladat) fejlesztjük 

tovább. A mennyiségek értelmezését az összehasonlítós feladatok támogatják: sorba rendezés 

(pl. 61/2. a. feladatban), nagyságrendi kategóriákba sorolás népességszám vagy GDP alapján 

(pl. 72/2. c. feladatban). 

A 6. fejezetben (címe: Ázsia földrajza) csaknem minden korábban használt feladatelem 

felbukkan, mintegy ezzel is szintetizálva azokat a készségeket, amelyeket 
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feladatmegoldásokkal kívántunk fejleszteni a tanév során. Itt több a topográfiai rögzítő 

szerepet betöltő térképes, rendszerező és tartalommal foglalkozó feladat, mert sok a 

névanyag, és a tanulók számára nehéz a téri áttekintésük. Például a szerkezet-domborzati 

egységek és a nagytájak összevetését támogatja a 83/2. feladat, a fejlettség térhez kötését 

segíti tematikus térkép készítésén keresztül a 103/7. b. feladat. Adatok térbeli értelmezését 

segíti az ázsiai tavak mélységdiagramjának elkészítése (90/3. feladat). Diagramok 

jelmagyarázatának készítése (pl. 92/1. c. feladat) vagy a jelkulcs jelentésének „megfejtése” (pl. 

94/1. a. feladat) során fejlődik a tanulók mennyiségábrázolási készsége. A szövegértés 

készségének fejlesztése már nem ismeretterjesztő, hanem földrajzi szaktudományi cikkhez 

kapcsolódik (pl. a 108/3. feladatban). 

A munkafüzet végében lévő függelékben mezőgazdasági és bányászati termelési 

adatsorok szerepelnek. Olyan mezőgazdasági termékek (haszonnövények és állatok) 

előállításában élenjáró országok termelési adatait adja közre világranglistákon, amelyek 

jellegzetesek a különböző földrajzi övekben, és olyan ásványi nyersanyagok (bányakincsek) 

kitermelési adatait, amelyek a fő szerkezeti elemekhez kötődnek és/vagy világgazdasági 

jelentőségük van. Használatukra utalnak a tankönyv vagy a munkafüzet feladatai, de 

alapvetően a szaktanár tudja a tanulók aktuális készségszintjének megfelelő tartalommal 

megtölteni azokat. 

IV.4. A 8. évfolyam földrajzi munkafüzetének tartalma 

A 8. osztályos újgenerációs földrajz munkafüzet (2017) megtekinthető az OFI 

http://tankonyvkatalógus.hu honlapján a http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-

506010802_1 oldalon. 

Az 1. fejezet (címe: Helyünk Európában és a Kárpát-medencében) 1. leckéjéhez nem 

készültek munkafüzeti feladatok, mert ezen az órán a tanulók csoportmunkában a tankönyvi 

feladatok megoldásával szereznek ismereteket. A 2. lecke a 7. évfolyamon tanult földrajzi 

övezetességi rendszer Európára vonatkozó részének felelevenítését és megerősítését szolgálja 

táblázatba rendezési és térképi feladatokkal. A tanulóknak sokféle módon kell rendszerezniük 

ismereteiket, a változatos feladatok (például kép- és diagramfelismerés – 6/3. és 7/4. a. 

feladat, leírás térkép alapján – 8/6. c. feladat, halmazképzés képekkel – 6/3. feladat) jól 

szolgálják a differenciált munkát, főként az éghajlat és a vízjárás, vízhozam témához 

kapcsolódóan. A 3. és 4. lecke viszont az új tudás megszerzésében nyújt segítséget, a 

tankönyvhöz képest is jelentős mennyiségű új információval. Az információkhoz fejlesztési 

feladatok kapcsolódnak: információolvasás adattáblázatból szempontok szerinti kereséssel 

(14/2. feladat), tematikus térkép készítése adatok alapján (11/4. feladat), diagramértelmezés 

kérdések alapján (17/6. feladat), diagramkészítés adatokból (16/5. feladat). Az uniós 

állampolgári léttel kapcsolatos szemlélet és az európai integráció működési mechanizmusa a 

mindennapi életből vett példákon keresztül könnyen értelmezhető a tanulók számára (például 

15/3. feladat – Jól szervezett szervezetek, 16/4. feladat – Előnyös együttműködés). A 

medencejelleg leginkább az időjárás és a vízjárás szélsőségei felől közelíthető meg, hiszen a 

http://tankonyvkatalógus.hu/
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-506010802_1
http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-506010802_1
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tanulóknak arról vannak tapasztalataik. Diagramok olvasásával, értelmezésével 

összekapcsolható a tapasztalat és a szaktudományos tananyagtartalom, amire a 19–20/4. és 

a 21/5. feladat kínál – a matematikai kompetenciát is jól fejlesztő – lehetőséget. A szakmai 

szöveg értésének készségét fejlesztik a 9/2. és 23/4. feladatok. 

A 2. fejezet (címe: Életterünk és életünk Magyarországon) tananyagtartalma és 

módszertani eszközkészlete változatos. A különböző felszínformájú nagytájakkal foglalkozó 1–

3. leckéhez készült munkafüzeti feladatok tartalmi logikája egységes: az elhelyezkedés, a 

kiterjedés és a felépítés hármas egységét és sorrendjét követi. Ehhez rendel térbeli rögzítésre 

(topográfiai – 26/5., 27/2. feladat, sorba rendezés – 29/1. feladat, térképi utazás – 30/6. 

feladat) és helyes nagyságrendi fogalmi képzet kialakítására (például 25/1. és 27/1. feladat) 

szolgáló feladatokat. A tankönyvi feldolgozás szempontjához igazodva az egyes felszínforma-

egységek és az azokba tartozó nagytájak összehasonlítását segítik elő táblázatba rendezéssel 

(26/3., 28/3., 29/2., 29–30/4. feladat). A magyarországi idegenforgalommal foglalkozó 4. lecke 

az élményszerű tanulásban kíván segítséget nyújtani azáltal, hogy szituatív helyzetekre épít, 

például a Legyél szenzációs recepciós! (32/4.) és a Külföldi diákok Magyarországról (33/5.) 

feladatokban. A népesedés kérdésével foglalkozó 4-5. lecke feladatai a fogalomértelmezésre 

helyezik a hangsúlyt, például a gazdasági aktivitással (35/3. feladat) és a családok 

összetételével (34/1. feladat) kapcsolatban. Emellett a folyamatok oksági megismerését segíti 

a logikai lánc alkotása (például társadalmi és demográfiai összefüggések – 35/4. feladat), 

adatsorból való következtetési (például iskolázottság – 34/2., születéskor várható élettartam 

– 38/2. feladat), valamint a szövegértelmezésből kiinduló (például belföldi vándorlás – 39/3. 

feladat) feladatkörnyezetek. Mivel a népesedés témájával kapcsolatban sok téves értelmezés 

él a köztudatban, a feladatok értelmező (nem mechanikus) megoldásának jelentős 

szemléletformáló hatása lehet. 

A 3. fejezet (címe: Gazdasági élet Magyarországon) 1. leckéjéhez nincsenek 

munkafüzeti feladatok, mert ezen az órán a tanulók forrásfeldolgozást végeznek a tankönyvi 

feladatok irányításával. A Budapest földrajzát feldolgozó 2. óra felépítése nagyban függ attól, 

hogy fővárosi vagy azon kívüli iskolában történik-e. Az alaptudnivalókat a tankönyvi lecke 

dolgozza fel, a munkafüzeti lecke inkább azt kiegészítő kérdésekre irányul, segítséget adva a 

differenciált munkaszervezéshez. A gazdasági ágazatokkal foglalkozó 3–6. lecke felépítésének 

koncepciója, hogy a tanulók feladatmegoldásokon keresztül kapjanak alátámasztást, 

megerősítést a tankönyvből szerzett szemlélethez. Ezért sok információt tartalmaznak 

adattáblázatok, diagramok, tematikus térképek formájában, melyek tartalma elemzéssel 

(például 57/5. feladat), csoportosítással (például 52/3. és 58/2. feladat), mérlegeléssel 

(például 47/1.), diagramon való ábrázolással (például 56/4. b. feladat) vagy szerzett információ 

ábrázolásával (például 60/4. feladat) tárul fel a tanulók előtt. Az értékvédelemmel foglalkozó 

7. leckéhez inkább érdekességek (például 63/2. feladat) vagy játékos feladatmegoldások 

(például 63/3. és 64/5. feladat) kapcsolódnak a munkafüzetben, a téma szisztematikus 

áttekintése a tankönyvben található.  

A 4. fejezet (címe: A szomszéd országok és Közép-Európa) feladatai hasonlítanak 

leginkább a hagyományos általános iskolai munkafüzetekben megszokottakhoz, a regionális 
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földrajzi tartalmakhoz kapcsolódó, alapvetően rögzítő funkciót töltenek be. A korábbiakhoz 

képest több kontúrtérképpel és térképvázlattal kapcsolatos feladat található közöttük, hiszen 

óráról órára sok új topográfiai fogalmat kell elsajátítani, ami rögzítést és ismétlődő 

megerősítést kíván. Többségük bejelölt helyek vagy tájak, közigazgatási egységek felismerését 

kívánja a tanulóktól (például 65/1. a. és 78/1. feladat), de vannak olyanok is, amelyekben a 

tanulóknak kell berajzolniuk, jelölniük név vagy információ alapján egy-egy fogalom helyét 

(82/1., illetve 68/1. és 70/1. feladat). Az országok földrajzi jellemzőinek összehasonlításához 

halmazbesorolásos (például 80/3. feladat) vagy táblázatos (például 78/1. c. feladat) feladatok 

kapcsolódnak. A számszerű adatok nagyságrendjének reális elképzelése vagy időbeli 

változásának érzékelése érdekében fontos azok ábrázolása, amit minden tanulónak 

rendszeresen végeznie szükséges a földrajztanulási folyamat során. Ebben a fejezetben ezt 

szolgálja például a 77/4. c. feladat, ahol a szlovákiai autógyártás adatainak időbeli grafikonját, 

vagy a 76/3. b. feladat, ahol kördiagram jelmagyarázatát kell elkészíteni. Fogalmi rögzítés 

többféle feladathelyzetben történik. Közülük érdemes kiemelni a 84/5. feladatot, amiben a 

kombinált szállítási módokat lényegét rajzban kell kifejezniük a tanulóknak.  

Az 5. fejezet (címe: Európai térségek) 1. leckéjéhez ismét nincsenek munkafüzeti 

feladatok, mert a tengerhez kapcsolódó tipikus tájakat a tanulók a tankönyvi lecke szövege és 

feladatainak irányításával, kooperatív munkában dolgozzák fel. A többi lecke módszertani 

megközelítése a munkafüzetben a visszautaló tanulási stratégiához kapcsolódik, itt már csak 

az egyedi tényekkel, jellemzőkkel foglalkozunk változatos módszerekkel és feladatokkal. 

Vagyis egy-egy munkafüzeti lecke nem feltétlenül tükrözi a tananyag szerkezetét, csak kiemelt 

dolgokkal foglalkozik. Több olyan feladat van, ami nagyobb önállóságot feltételez a tanulók 

részéről. Egy részük abban, hogy az elemzések szabadabbak, kevésbé kötött a 

szempontrendszerük (például gazdasági teljesítmény értékelése diagramok alapján a 91/3., 

vagy városbemutatás infografika alapján a 98/1. feladatban). Más részük abban, hogy szabad 

feldolgozást, kreatív megoldást vár a tanulóktól (például hajóút tervezése a 91/2., vagy az 

energiagazdaság alternatív energiaforrásokra való átállítása a 96/5. feladatban). A 

kommunikációs készségek fejlesztésében van szerepük a hosszabb szövegalkotásos 

feladatoknak – amelyek munkafüzetekben kevésbé gyakoriak – (például hibajavítás a 90/4., 

tájjellemzés szókészlet beépítésével a 98/2., nevezetesség bemutatása a 102/7. feladatban). 

A 8. osztályos munkafüzetben nincs adatsorokat tartalmazó függelék (mint a 7. 

osztályosban). Az adatok időszerűségének biztosítása miatt a http://geometodika.elte.hu 

honlapon kapott helyet, ahonnan letölthető. 

  

http://geometodika.elte.hu/
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